
Wystawiennictwo� 
jest naszą 

specjalizacją, 
wystawiennictwo�  
jest naszą pasją.
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Konsekwentnie od XV lat 
łączymy wysiłki  

na rzecz naszego Klienta.  
Właśnie dla Niego 

tworzymy najciekawsze projekty, 
Od pierwszego kontaktu 

towarzyszymy tym, 
którzy nam zaufali. 

konsekwentnie od XV lat

druk
wielkoformatowy

Extend Vision Sp. z o.o., ul. Jasna 32a,  
tel/fax: +48 12 41 55 111,  
tel. 24h +48 601 42 00 56 

biuro@extendvision.pl, www.wystawa.pl

budowa 

sto�isk 
wystawienniczych

koordynacja 

imprez

usługi
magazynowania  

i dystrybucji materiałów 
reklamowych

logistyka
wystawiennicza

koncepcja 

graficzna
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Świadomi wagi relacji tworzących się w przestrzeni komercyjnej, od piętnastu lat
koncentrujemy się na tworzeniu ich profesjonalnego tła – kreujemy stoiska wystawiennicze.
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montaż:

20 min

wygodne
opakowania

ścianka Extend łukowa ścianka Extend prosta
szer.:   78 cm
 180 cm
 240 cm
 300 cm
wys.: 240 cm

szer.: 140 cm
 220 cm
 300 cm
 300 cm
wys.: 240 cm

oświetlenie standardowe 
i halogenowe

opcja:
fryz z oświetleniem

panel, boczek grafi czny 
lub welurowy

opcja:
półki na foldery

trybunka konferencyjna

konstrukcja nośna z trójdzielnymi
listwami magnetycznymi

wymienna plansza grafi czna

ścianki wystawiennicze
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więcej informacji:
www.wystawa.pl/scianki

montaż:

40 min

półka na klawiaturę

możliwość zamontowania
monitora LCD

mostek podświetlany
lub grafi czny

ścianka prosta
z witryną i półkami

Wykorzystaj swoją przestrzeń 

Ścianki, mostki łączące, multimedia, podświetlane 
gabloty – nieograniczone możliwości konfi guracji 

stworzą najodpowiedniejszy klimat dla sukcesu.
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montaż:

20 min

wygodne
opakowania

oświetlenie 
standardowe 

konstrukcja 
nośna z listwami
magnetycznymi

panel
boczek
grafi czny

trybunka konferencyjna
służy jednocześnie
jako mobilne 
opakowanie na kókach

więcej informacji:
www.wystawa.pl/scianki

możliwość
zaplanowania

grafi ki
dwustronnej

ścianki wystawiennicze
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ścianka prosta Economic

gablota 
podświetlana Piruet

montaż:

20 min

magnetyczne
mocowanie
listew

magnesy
neodymowe

ścianka Economic łukowa ścianka Economic prosta

szer.: 130 cm
 190 cm
 250 cm
 305 cm
wys.: 236 cm

szer.: 140 cm
 220 cm
 300 cm
 450 cm
wys.: 225 cm

po prostu

Economic
Kompaktowe rozwiązanie targowo-wystawiennicze

– oświetlona ścianka bazująca na magnetycznej 
konstrukcji, doskonała jakość grafi ki.

39
kg
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montaż:

30 min

DesignLine łukowyDesignLine prosty

szer.:   78 cm
 156 cm
 234 cm
wys.: 185 cm

szer.:   74,7 cm
 149,1 cm
 223,8 cm
wys.:    185 cm

szer.: 290 cm
wys.: 242 cm

oświetlenie halogenowe

solidna
konstrukcja aluminiowa

plansza grafi czna

ekran LCD

systemy DesignLine
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więcej informacji:
12 41 55 111

montaż:

50 min

wygodne
opakowania System DesignLine to nowoczesne i estetyczne rozwiązanie. Jego modułowość pozwala na 

samodzielny i szybki montaż, a wygodne opakowanie zapewnia łatwy transport.

 

dodatkowe 
konstrukcje

i plansze
 grafi czne

lada recepcyjna

systemy DesignLine

Nowoczesna konstrukcja, interesujące rozwiązania techniczne,
ciekawy wybór akcesoriów i wyróżniający się

przekaz reklamowy to klucz udanej prezentacji.

z DesignLine mamy ten klucz w kieszeni

60
kg
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stabilnlna 
podstawa

montaż:

10 min

szer.: 100 cm
 150 cm
wys.: 100 cm
 150 cm
 200 cm

dostępne wersje
 wymiarowe

Media: papier, folia, mesh, baner 
Technika druku: Ink-Jet, solvent, UV
Zabezpieczenie wydruku: laminat

regulowana 
wysokość grafi ki

zmienny kąt 
ustawienia ścian

Ściana łączy w swojej formie zalety ścianki wystawienniczej, 
systemu rolującego oraz aluminiowych konstrukcji stoisk targowych.

ściana wystawiennicza Fast Wall
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3
kg

montaż:

2 min

wygodne i lekkie 
opakowanie

szer.:   85 cm
 100 cm
wys.: 210 cm

dostępne wersje
wymiarowe

Elegan
Media: papier, folia, mesh, baner 

Technika druku: Ink-Jet, solvent, UV
Zabezpieczenie wydruku: laminat

systemy banerowe

więcej informacji:
www.wystawa.pl/banery
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montaż:

2 min

szer.:   70 cm
 140 cm
 210 cm
wys.: 210 cm

dostępne wersje
 wymiarowe

5
kg

wygodne i lekkie 
opakowanie

systemy banerowe

Elegancki styl prezentacji. Wyróżniająca się 
aluminiowa głowica systemu to atut, który 
dostrzeże każdy znawca sztuki reklamy. 
Zintegrowana konstrukcja systemu EleganX 
tworząca niepodzielną całość, pozytywnie 
zaskoczy łatwością obsługi.

Media: papier, folia, mesh, baner
Technika druku: Ink-Jet, solvent, UV
Zabezpieczenie wydruku: laminat
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AIR

FLOOR

więcej informacji:
www.wystawa.pl/banery

montaż:

2 min

szer.:   80 cm
 100 cm
 120 cm
wys.:   200 cm max.

szer.: 85 cm
wys.: 80-100 cm

7
kg

Maestro dyryguje uwagą Gościa. Raz każe się mu skupić na tym 
co w górze, kiedy indziej na tym co stoi na podłodze, czasami zachęca, 

by sięgnąć po to, czym się chojnie dzieli – po informacje. 
Maestro zawsze gustownie, zawsze do usług. 

systemy banerowe
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więcej informacji:
www.wystawa.pl/banery

szer.:   85 cm
 100 cm
 120 cm
 180 cm
 240 cm
wys.: 210 cm

dostępne wersje 
wymiarowe

montaż:

45 sek

6
kg

systemy banerowe
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montaż:

45 sek

szer.:   85 cm
 100 cm
 120 cm
wys.: 210 cm

wygodne
opakowania

6
kg

dostępne wersje 
wymiarowe

Fast Move
Fast Move – reklama totalna 

– najchętniej kupowany system wystawienniczy w Polsce!
Dzięki małym gabarytom stanowi niewielki bagaż podręczny. 

Po rozłożeniu zawsze i wszędzie widoczny. 

Media: papier, folia, mesh, baner.
Technika druku: Ink-Jet, solvent, UV

Zabezpieczenie wydruku: laminat

systemy banerowe
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więcej informacji:
www.wystawa.pl/banery

montaż:

45 sek

wymienny 
cartridge 
grafi czny

szer.:   85 cm
 100 cm
 120 cm
 150 cm
wys.: 210 cm

dostępne wersje
 wymiarowe

wygodne
opakowania

Fast Move 
szybko i efektownie
Szybkim ruchem można stworzyć przyjazne tło do prezentacji lub promocji. 
Wymienne plansze pozwalają na korzystanie z jednego systemu na wielu różnych imprezach.  

systemy banerowe

7
kg
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efektowny
design
kasety

montaż:

45 sek

szer.:   85 cm
 100 cm
 120 cm
wys.: 210 cm

dostępne wersje 
wymiarowe

wygodne
opakowania

5
kg

systemy banerowe
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montaż:

15 sek

7-8
kg

więcej informacji:
www.wystawa.pl/potykacze

potykacz odporny 
na wiatr i deszcz

A0, A1, A2, B2
dostępne wersje 
wymiarowe

potykacze

Najważniejsza jest skuteczność oddziaływania. 
Śpiesząc się w zabieganym świecie jest jedno miejsce gdzie 
musimy zawsze patrzeć...  pod nogi! Właśnie tam czeka 
ze swoim przekazem system o „fi nezyjnej” nazwie... potykacz. 
Potykacz – lepiej go zauważyć! 

W & W 
Resistant
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montaż:

3 min

3
kg

Flyer
Flyer to reprezentant narzędzi reklamy zewnętrznej Outdoor.
 Plaża latem, stok narciarski zimą, promocja w czasie eventów 

i imprez na wolnym powietrzu przez cały rok 
 – reklama może powiewać wszędzie!

Media: dzianina poliestrowa 
Technika druku: sublimacja, solvent, sitodruk

Zabezpieczenie: utrwalenie chemiczne, termiczne 

dostępne wersje 
wymiarowe

Maxi

Mini

opona 
obciążająca

rotator 
– umożliwia 
obrót 
na wietrze

krzyżak wys.: Mini: 220 cm
Maxi: 500 cm

flyer’y
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Stojak na foldery powinien być funkcjonalny i harmonĳ nie komponować się z charakterem produktu. 
Przedstawione rozwiązania autorskie i systemowe (Foldbox, Foldix Slim)  
to tylko przykłady umieszczenia broszur.

dostępne wersje 
wymiarowe

9
kg

3 kolory standard
lub z palety RAL

montaż:

45 sek

9
kg

system szyldowy
wydruk grafi czny

wygodne 
opakowanie opcja: 

podwójnie 
dzielona kieszeń

A5         

6 kieszeni A4 
lub 2 X A5

A4

Table

stojaki na foldery

szer.: 25 cm
wys.: 170 cm

AIL2
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składane systemy do prezentacji prospektów i ulotek

więcej informacji:
www.wystawa.pl/stojaki

ekspozytory autorskie, wykonane 
na indywidualne życzenie Klienta

LIGHT

7
kg

dostępne wersje 
wymiarowe

25 cm szer. (4 kieszenie A4)
50 cm szer.  (8 kieszeni A4)

montaż:

45 sek

6 półek plexi A4 w standardzie
opcja: akryl lub drewno

stojaki na foldery
AIL3
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montaż:

3 min

więcej informacji:
www.wystawa.pl/lady

Budget 
szer.:  79 cm
głęb.:  45 cm
wys.: 220 cm

Action
szer.: 100 cm
głęb.:  45 cm
wys.: 221 cm

Plus
szer.: 123 cm
głęb.:  45 cm
wys.: 221 cm

17
kg

system szyldowy
wydruk grafi czny

obrotowa 
taca prezentacyjna

możliwość 
zamontowania 
parasola

wygodne 
opakowanie

trybunki
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montaż:

2 min

Trybuna – to przy niej ogłasza się sukces

Może „powalać” reklamą, być dyskretna, dostojna, szybko składana,
 ale zawsze dostosowana do komunikatu, z którym chcemy 

dotrzeć do interesującej nas społeczności. 

trybuna 
– mównica

trybuna 
żaluzjowa

trybuna – kofer
z drzwiczkami

trybuny autorskie, wykonane 
na indywidualne życzenie Klienta

trybuny
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montaż:

45 sek

4 kieszenie na 
foldery A4

2
kg

pytaj o eko-inicjatywy:
12 41 55 111

Ekologia Eco Vision   
Będąc przekonani, że dbałość o interes Klienta znaczy również dbałość o środowisko 
w którym On funkcjonuje, podjęliśmy w Extend Vision szereg inicjatyw, 
wpływających pozytywnie na środowisko naturalne. 

Eco FoldBox

systemy Ecoline

wygodne i lekkie 
opakowanie
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montaż:

45 sek

5
kg

systemy Ecoline

wygodne i lekkie 
opakowanie

ECO

szer.:   85 cm
 100 cm
 120 cm
 180 cm
 240 cm
wys.: 210 cm

dostępne wersje 
wymiarowe
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składana konstrukcja kiosku 
możliwość obrandowania 

połączenie 
prezentera LCD 
ze stojakiem na ulotki

stabilna, wandaloodporna 
konstrukcja kiosku

kioski wykonane 
na indywidualne 
życzenie Klienta

Multimedia stały się nieodłącznym elementem 
prezentacji. Wykorzystanie szerokiej gamy 
ekranów plazmowych, monitorów LCD, 
kiosków multimedialnych mobilizuje uwagę 
Gościa i utrwala pozytywny wizerunek 
gospodarza stoiska. 

multimedia

multi
PREZENTER
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ekspozycja

więcej informacji:
www.wystawa.pl/expozycja

Wysmakowana forma prezentacji 
to specjalność Extend Vision. 

Integracja nietuzinkowego designu 
z powszechnie znaną treścią, sprawia, 

że codzienność zaczyna być fascynująca. 

stojak Info I

słupki odgradzające

stojak Wow
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6 m2
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więcej informacji:
12 41 55 111

32
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21m2

34
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Chcesz otrzymać indywidualny projekt stoiska, 
wypełnij brief: www.wystawa.pl/brief
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Stoisko multimedialne ze ścianą plazmową oraz 

kioskami multimedialnymi do indywidualnej pracy. 

Nowoczesny charakter stoiska podkreślony 

jest podświetlanym, szklanym podestem.

39
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więcej informacji:
12 41 55 111
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Szukasz, czy i gdzie zaprezentować swoją firmę? 
czytaj: www.stoisko.pl

44
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Stoisko w Niemczech, Ukrainie, Chinach? 
telefon: 12 41 55 111

46
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więcej informacji:
12 41 55 111

48
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Stoisko do 
samodzielnego

montażu? 
dzwoń:

12 41 55 111

51



52



Multimedia na stoisku?
zadzwoń: 12 41 55 111
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Konferencja w Berlinie, 
Mediolanie, Las Vegas, Pekinie? 

zadzwoń: 12 41 55 111

55
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więcej informacji:
12 41 55 111

57
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pytaj o nowości:
12 41 55 111
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Więcej informacji pod nr: 012 41 55 111

62
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Szukasz inspiracji?
patrz: www.wystawa.pl/galeria

64
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66
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informacja
12 41 55 111

perfekcja
tkwi w szczegółach

eventy
plenerowe

stoisko to nie wszystko...

emocje
na targach

adrenalina
na stoisku

Wystawiennictwo
to przedsięwzięcie,
w którym sukces
jest wypadkową
wielu czynników. 

gorąca
atmosfera nawet
w chłodne dni



fotografia  
– archiwizacja 

imprez

wizaż i stylizacja

concierge, człowiek  
do zadań specjalnych 

obsługa 
gastronomiczna

personel stoiska,
hostessycatering, organizacja 

 przerw kawowych

magazynowanie, 
serwis kurierski

obsługa techniczna

multimedia: 
światło i dźwięk

pomoc doraźna  
w czasie konferencji 

i targów

serwis kwiatowy,
florystyka

usługi dodatkowe

Tworząc 
aranżacje stoisk  
nie zapominamy  

o usługach 
dodatkowych.
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