
SYSTEMY WYSTAWIENNICZE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Możliwa realizacja ekspresowa

Profesjonalny projekt
graficzny GRATIS

www.irollup.pl

Prezentowane produkty w naszym katalogu zawierają
druk grafiki, torby transportowe oraz opracowanie
profesjonalnego projektu graficznego.
Maksymalny termin realizacji wynosi 7 dni. 

Podane ceny są cenami NETTO 

KATALOG PRODUKTÓW

PROFESJONALNY PROJEKT
GRAFICZNY GRATIS



www.irollup.pl

www.irollup.pl

ŚCIANKI REKLAMOWE POP UP

POP UP 4x3

Ścianka 6 panelowa .
Szerokość 414 cm. łukowa.
Kufer transportowy z rączką oraz kółkami ułatwiającymi transport
gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-3-x-4.php

POP UP 3x3

Ścianka 5 panelowa.
Szerokość 344cm łukowa.
Kufer transportowy z rączką oraz kółkami ułatwiającymi transport
gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa.php

POP UP 5x3

Ścianka 7 panelowa .
Szerokość 484 cm. łukowa.
Kufer transportowy z rączką oraz kółkami ułatwiającymi transport
gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-3-x-5.php

POP UP 2x3

szerokość 274 cm

szerokość 344 cm

szerokość 414 cm

szerokość 484 cm

1 299 ZŁ.

1 499 ZŁ.

1 999 ZŁ.

ŚCIANKI REKLAMOWE
ŁUKOWE

Podane ceny są cenami NETTO 

Ścianka 4 panelowa .
Szerokość 274 cm. łukowa.
Kufer transportowy z rączką oraz kółkami ułatwiającymi transport
gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-3-x-2.php

TEL. 792 349 654

NAJLEPSZA CENA

1 299 ZŁ.
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www.irollup.pl

POP UP 4x3

Ścianka 6 panelowa, wersja prosta .
Szerokość 434 cm. łukowa.
Kufer transportowy gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-prosta-3-x-4.php

POP UP 3x3

Ścianka 5 panelowa, wersja prosta .
Szerokość 359cm. łukowa.
Kufer transportowy gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-prosta-3-x-3.php

POP UP 5x3

Ścianka 7 panelowa, wersja prosta.
Szerokość 509 cm. łukowa.
Kufer transportowy gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-prosta-3-x-5.php

szerokość 359 cm

szerokość 434 cm

szerokość 509 cm

1 499 ZŁ.

1 999 ZŁ.

ŚCIANKI REKLAMOWE
PROSTE

POP UP 2x3

Ścianka 4 panelowa, wersja prosta.
Szerokość 284 cm.
Kufer transportowy gratis z możliwością oklejenia go grafiką.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-prosta-3-x-2.php

szerokość 284 cm

1 299 ZŁ.

ŚCIANKI REKLAMOWE POP UP

Podane ceny są cenami NETTO 

NAJLEPSZA CENA

1 299 ZŁ.



STRONG

www.irollup.pl

ROLL UP

Roll up   to innowacyjna metoda prezentacji .  Składa się z aluminiowego stelaża, torby transportowej 
oraz wydruku na odpowiednim tworzywie. Zapewniamy, że druk będzie precyzyjnie odwzorowany 
a jakość kolorów nie ulegnie zmianie. 
Konstrukcja Roll up STRONG  wyprodukowana jest z cięższego aluminium, dla poprawy stabilności posiada 2 nóżki.
Cały roll  up mieści się w poręcznej torbie transportowej,  która bez większych problemów zmieści się w samochodzie.  
Zaletą roll  up STRONG jest możliwość wielokrotnego użytku, a grafikę możemy wymienić na nową jeżeli  pojawi się
taka potrzeba.

ROLL UP STRONG 85 x 200

Roll up STRONG
- szerokość 85 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej na petfilm.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-85-x-200.phpszerokość 85 cm

ROLL UP STRONG 100 x 200

Roll up STRONG
- szerokość 100 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej na petfilm.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-100-x-200.phpszerokość 100 cm

149 ZŁ.

ROLL UP STRONG 120 x 200

Roll up STRONG
- szerokość120 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej na petfilm.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-120-x-200.phpszerokość 120 cm

199 ZŁ.

ROLL UP STRONG 150 x 200

Roll upSTRONG
- szerokość 150 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej na pet film.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-150-x-200.phpszerokość 150 cm

499 ZŁ.

Podane ceny są cenami NETTO 
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NAJLEPSZA CENA

119 ZŁ.



LUXUSOWY

www.irollup.pl

ROLL UP

Najstabilniejszy produkt na rynku.

ROLL UP LUXUSOWY 200 x 200

Roll up LUX
- szerokość 200 cm.
- wysokość 200 cm.
Szeroka kaseta.
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-200-x-200-luxusowy.phpszerokość 150 cm

899 ZŁ.

ROLL UP LUXUSOWY 150 x 200

Roll up LUX
- szerokość 150 cm 
- wysokość 200 cm
Szeroka kaseta
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-150-x-200-luxusowy.phpszerokość 150 cm

499 ZŁ.

ROLL UP LUXUSOWY 120 x 200

Roll up  LUX
- szerokość 120 cm 
- wysokość 200 cm
Szeroka kaseta
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-120-x-200-luxusowy.phpszerokość 120 cm

349 ZŁ.

ROLL UP LUXUSOWY 85 x 200

Roll up LUX
- szerokość 85 cm 
- wysokość 200 cm
Szeroka kaseta
Wydruk w jakości fotograficznej
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-85-x-200-luxusowy.phpszerokość 85 cm

ROLL UP LUXUSOWY 100 x 200

Roll up LUX
- szerokość 100 cm 
- wysokość 200 cm
Szeroka kaseta
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-100-x-200-luxusowy.phpszerokość 100 cm

349 ZŁ.

Podane ceny są cenami NETTO 

T
E

L
. 

7
9

2
 3

4
9

 6
5

4

NAJLEPSZA CENA

249 ZŁ.



DWUSTRONNY

www.irollup.pl

ROLL UP

Roll upy z grafiką 2 stronną.
Na każdej stronie może być wydrukowana inna grafika.

Roll up dwustronny  to nowoczesny system wystawienniczy o eleganckim designie i
stabilnej,  łatwej w montażu konstrukcji .  
Nasze roll  up’y stanowią skuteczną, efektowną promocję firmy i/ lub produktów
podczas każdego rodzaju imprez branżowych – konferencji ,  targów czy wystaw oraz 
dopełniają wystrój siedziby przedsiębiorstwa. 
To mobilne i  niedrogie rozwiązanie, które wzmocni skuteczność prowadzonych przez
Twoją firmę akcji  promocyjnych.

ROLL UP DWUSTRONNY 150 x 200

Roll up dwustronny
- szerokość 150 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-150-x-200-dwustronny.phpszerokość 150 cm

649 ZŁ.

ROLL UP DWUSTRONNY 120 x 200

Roll up dwustronny
- szerokość 120 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-120-x-200-dwustronny.phpszerokość 120 cm

499 ZŁ.

899 ZŁ.

ROLL UP DWUSTRONNY 85 x 200

Roll up dwustronny  
-  szerokość 85 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk dwustronny w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-85-x-200-dwustronny.php

399 ZŁ.

ROLL UP DWUSTRONNY 100 x 200

Roll up dwustronny
- szerokość 100 cm 
- wysokość 200 cm
Kaseta z ciężkiego aluminiu.
Wydruk w jakości fotograficznej.
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/roll-up-100-x-200-dwustronny.phpszerokość 100 cm

449 ZŁ.

szerokość 85 cm

Podane ceny są cenami NETTO 
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X Banner 65 cm szerokości x 165 cm. wysokości.
Szybki montaż i  demontaż.
Torba transportowa GRATIS
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/x-banner-strong.php

X BANNER STRONG 65 x 165 

X Banner 65 cm szerokości x 165 cm. wysokości.
Szybki montaż i  demontaż.
Torba transportowa GRATIS
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/x-banner-medium.php

X BANNER MEDIUM 65 x 165 

X Banner 120 cm szerokości x 165 cm. wysokości.
Szybki montaż i  demontaż.
Torba transportowa GRATIS
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/x-banner-strong-120-x-200.php

X BANNER STRONG 120 x 200 

X BANNERY

Podane ceny są cenami NETTO 

TEL. 792 349 654

NAJLEPSZA CENA

79 ZŁ.

89 ZŁ.

179 ZŁ.



L BANNERY
Niezwykle lekka i  prosta konstrukcja.  Polecamy, szczególnie ze względu na mobilność oraz możliwość samodzielnej wymiany plansz graficznych.
Najbardziej popularne nośniki reklamy, mają za zadanie zwrócić uwagę użytkownika zarówno swoją funkcjonalnością,  prostotą, łatwością montażu,
jak i  niską ceną. Natomiast odbiorcę przekazu reklamowego- swoją efektywnością.  L Banner jest to produkt,  
który świetnie nadaje sie na różnego rodzaju szkolenia,  spotkania biznesowe czy promocje. 
Cechuje go superlekka stabilna konstrukcja wykonana z aluminium, która po złożeniu mieści się do niewielkiej torby. 
Istnieje możliwość zawieszenia samego banneru na ścianie.  

www.irollup.pl

X Banner 65 cm szerokości x 165 cm. wysokości.
Szybki montaż i  demontaż.
Możliwość powieszenia na ścianie.
Torba transportowa GRATIS .
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/l-banner.php

139 ZŁ.L BANNER 80 x 200 

X Banner 65 cm szerokości x 165 cm. wysokości.
Szybki montaż i  demontaż.
Torba transportowa GRATIS .
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/l-banner-100-x-200.php

159 ZŁ.L BANNER 100 x 200 

X Banner 65 cm szerokości x 165 cm. wysokości.
Zadruk dwustronny ( grafika może być różna )
Szybki montaż i  demontaż.
Torba transportowa GRATIS .

199 ZŁ.L BANNER 100 x 200  DWUSTRONNY

Podane ceny są cenami NETTO 

TEL. 792 349 654
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STOJAKI WIELKOFORMATOWE

Stojak wielkoformatowy szer. 240 x wys. 240 cm.
Szybki montaż i  demontaż. W produkcie zastosowane są 
teleskopy, czyli  można dowolnie zmieniać wysokość 
oraz szerokość w zależności od projektu graficznego
Torba transportowa GRATIS .
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/stojak-wielkoformatowy.php

499 ZŁ.STOJAK 240 x 240 

Stojak wielkoformatowy 300 cm. x wys. 240 cm.
Szybki montaż i  demontaż. Produkt o tej szerokości
posiada dodatkowo środkowy wspornik poprawiający
stabilność przy tej szerokości.
Torba transportowa GRATIS .
Więcej na stronie:
https: //www.irollup.pl/stojak-wielkoformatowy-300.php

599 ZŁ.STOJAK 300 x 240 

Podane ceny są cenami NETTO 

TEL. 792 349 654
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TRYBUNKI /  STOISKA DEGUSTACYJNE

TRYBUNKA LUX

Trybunki POP-UP  to kolejne produkty których konstrukcja działa
na zasadzie małej ścianki pop-up. 
Grafika prezentowana jest na brytach PCV, tak jak w 
przypadku standardowej ścianki pop-up.

Trybunki POP-UP  to kolejne produkty których konstrukcja działa
na zasadzie małej ścianki pop-up. 
Grafika prezentowana jest na brytach PCV, tak jak w 
przypadku standardowej ścianki pop-up.

Trybunki z serii  PROMO cechuje możliwość szybkiego rozkładania
posiadają wewnętrzną półkę oraz drewniany blat .
Grafika prezentowana jest na brytach PCV która po rozwinięciu
tworzy ściany trybunki.

Trybunki z serii  PROMO  cechuje możliwość szybkiego rozkładania
posiadają wewnętrzną półkę oraz drewniany blat .
Grafika prezentowana jest na brytach PCV która po rozwinięciu
tworzy ściany trybunki.

499 ZŁ.

TRYBUNKA LUX BIG 599 ZŁ.

TRYBUNKA PROMO 1 549 ZŁ.

TRYBUNKA PROMO 2 649 ZŁ.

szerokość 91 cm

szerokość 91 cm

szerokość 130 cm

szerokość 90 cm

Podane ceny są cenami NETTO 



STOJAK NA ULOTKI

Stojak na ulotki ZIK ZAK format A4 
Szklane eleganckie półki ,  konstrukcja aluminiowa.
Możliwość ustawiania katalogów obustronnie po 3 półki na str.
Pojemnik transportowy GRATIS .

249 ZŁ.STOJAK ZIK ZAK 

Stojak na ulotki ZED UP aluminiowy .
Półki z przezroczystego PCV. 
Produkt jednostronny 4 pojemniki na katalogi.
Torba transportowa GRATIS .

159 ZŁ.STOJAK ZED UP

Stojak na ulotki LITE .
5 półek na katalogi formatu A4.
Stojak ma możliwość nadrukowania logo na f roncie.
Torba transportowa GRATIS .

199 ZŁ.STOJAK LITE 

www.irollup.pl

Stojak na ulotki reklamowe formatu A4 .
Górny drewniany blat na którym można postawić np. laptopa
Całość pakowana do poręcznej torby transportowej.
Stojak posiada jeden lub dwa rzędy na ulotki .  

749 ZŁ.STOJAK Z BLATEM 

Podane ceny są cenami NETTO 
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Przydatne l inki :

649 ZŁ.

Roll up 85 x 200  :  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/rollup-85-x-200.pdf
Roll up 100 x 200 :https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/rollup-100-x-200.pdf 
Roll up 120 x 200 :  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/rollup-120-x-200.pdf 
Roll up 150 x 200 :  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/rollup-150-x-200.pdf
Roll up 200 x 200 :  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/rollup-200-x-200.pdf

Ścianka łukowa 3x2: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_luk _2_x_3.pdf
Ścianka łukowa 3x3: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_3_x_3.pdf
Ścianka łukowa 3x4: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_3_x_4.pdf
Ścianka łukowa 3x5: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_3_x_5.pdf

Ścianka prosta 3x2: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_prosta_2_x_3.pdf
Ścianka prosta 3x3: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_prosta_3_x_3.pdf
Ścianka prosta 3x4: https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/pop_up_prosta_4_x_3.pdf
Ścianka prosta 3x5: https: //www.irollup.pl/scianka-reklamowa-prosta-3-x-5.php

X Banner Medium:  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/x_banner_50_x_150.pdf
X Banner Strong 65:  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/x_banner_65_x_160.pdf
X Banner Strong 120:  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/x_banner_120_x_200.pdf

L Banner 80:  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/l-banner.pdf
L Banner 100:  https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/l-banner-100-x-200.pdf

Stojak wielkoformatowy 240 :https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/stojak-wielkoformatowy-grafika.pdf
Stojak wielkoformatowy 300:  
 https: //www.irollup.pl/przygotowanie_grafiki/stojak-wielkoformatowy-grafika-300-grafika.pdf

  

 

Schemat przygotowania projektów graficznych

Roll up :  https: //www.irollup.pl/ instrukcje/rollup-instrukcja.pdf
Ścianka łukowa: https: //www.irollup.pl/ instrukcje/scianka-reklamowa-instrukcja.pdf
X Banner Medium:  https: //www.irollup.pl/ instrukcje/xbanner-instrukcja.pdf
L Banner:  https: //www.irollup.pl/ instrukcje/l-banner.pdf
Trybunka: https: //www.irollup.pl/ instrukcje/trybunka-stoisko.pdf

  

 

Instrukcja obsługi

Roll upy :  https: //www.irollup.pl/opinie_wykonanych_zlecen_roll_up.php
Ścianki reklamowe: https: //www.irollup.pl/opinie_wykonanych_zlecen_scianki.php
Stojaki wielkoformatowe:  https: //www.irollup.pl/opinie_wykonanych_zlecen_stojaki_wielkoformatowe.php
Trybunki: https: //www.irollup.pl/opinie_wykonanych_zlecen_trybunki.php
Wykonane projekty: https: //www.irollup.pl/wykonane_grafiki.php

  

 

Portfolio (przykłady realizacji)

Lista produków :  https: //www.irollup.pl/gratisy-za-zakupy.php

  

 

Program premiowy (gratisy za zakupy)

https: //www.popupdisplay.pl

  

 

STRONA NO NAME (strona internetowa no name)

Instrukcja przesłania plików graficznych :  https: //www.irollup.pl/pobierz_dostep_do_ftp.php

  

 

Dostarczenie plików do irollup.pl
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