Unik displaylösning för mässor, event,
butiksexponering och mycket mer!

EN DESIGN FÖR ALLA ENHETER
Bannerbow är en helt ny svensk innovation för
reklam, butiksexponering, i mässmontern eller
på utställningen. Med den portabla bågen kan du
enkelt skapa en spännande monterlösning med
rumsupplevelse. Upplevelsen och känslan som
en Bannerbow skapar är verkligen unik. Utforma
Bannerbow som du vill ha den med din egen
grafik, logo och material.






Ställ flera bågar på rad så skapas
en tunnel eller en spännande entré.

Flexibel form som kan användas på många sätt.

Bågen fälls ihop och foten blir till en
praktisk tubväska där allt får plats.

Enkel att sätta upp, monterad och klar på ca 5 min.
Finns för både inom- och utomhusbruk.
V epan är utbytbar och du kan få enkel- eller
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dubbelsidigt tryck på vepan.
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BANNERBOW FINNS I TRE STORLEKAR
Bannerbow Small - Storlek på print: 620 x 100 cm
Särskilt designad för små mässmontrar där
man inte vill överskrida 250 cm i höjd. Här har du
möjligheten att skapa en stor upplevelse på liten yta.
Den här versionen passar perfekt för en VIP-entré vid premiärer och event.
Golvyta och höjd: 290 x 104 x 245 cm.

Bannerbow Medium - Storlek på print: 810 x 100 cm
Vår populäraste storlek. Perfekt att ställas i olika
formationer som tex. tunnlar och kryss.
Med sina 8 kvadratmeter print ger den ett storslaget
intryck men kräver ändå inte mer än 320cm i höjd.
Golvyta och höjd: 400 x 104 x 320 cm.

Bannerbow Large - Storlek på print: 990 x 100 cm
Om du har tillräckligt med plats så rekommenderar vi alltid
vår största version. Effekten är oslagbar och med sin höjd på hela 375 cm
ger den ett storslaget intryck som syns på långt håll.
Golvyta och höjd: 500 x 104 x 375 cm.

Bannerbow Medium passar perfekt vid
premiärer och event - för en storslagen entré.

FAKTA BANNERBOW
Material vepa

Polyester

Vikt enkelsidig vepa

130 g/m2

Vikt dubbelsidig vepa

400 g/m2

Material fötter

Glasfiber

Vikt väska

14 kg
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