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POPUPVÄGG STANDARD
Väggen med möjligheter

Dessa portabla väggar passar perfekt för att att bygga upp olika miljöer i mässmonter och på event. Genom att kombinera olika 
väggar kan du skapa olika miljöer anpassade efter behov. Välj mellan rak och svängd ställning i olika höjder för skräddarsydda 
lösningar. Hörnen går att få runda eller raka. Varje ställning kan stå för sig själv eller sättas samman för att bilda en hel monter. 
Inga verktyg behövs vilket gör att det går snabbt och enkelt att installera väggarna. För tuffare förhållanden och om väggen 
skall återanvändas och hålla länge välj istället Pop Up vägg Premium som har laminerade våder för bättre hållbarhet. 

Popupväggen består av en fällbar ställning av aluminium vilken kläs med bildpaneler som är försedda med magnetremsor
vilket gör att de är lätta att fästa på ställningen. Det går också lätt att byta ut motivet vid nya kampanjer och event. 

FAKTA POPUPVÄGGAR
Tryckteknik Digitaltryck

Material bildvåd Latex

Rek. bildupplösning 120-150 ppi

Storlekar och vikter Se nästa sida

Printas med latexfärg som fäster mycket bättre på underlaget och färgens härdade yta repas inte lika 
lätt, men är fortfarande känslig för hård hantering. Standardvåder är lämpliga för enstaka mässor eller 
när popupväggen ska stå på samma plats över en längre tid.

Ställningen till en svängd popupvägg. Ställningen ihopfälld. Bildvåderna fästs med magnet på ställningen.

Alla delar får plats i en väska eller smidig box.
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POPUPVÄGG RAK

Liten Medium Stor

Bredd 201,6 cm 274,9 cm 348,2 cm

Höjd 222,4 cm 222,4 cm 222,4 cm

Djup 32,2 cm 32,2 cm 32,2 cm

Bildpanelbredd 73,3 cm 73,3 cm 73,3 cm

Bildpanelbredd, 
raka hörn

29,3 cm 29,3 cm 29,3 cm

Vikt 15,8 kg 18,4 kg 20,5 kg

POPUPVÄGG SVÄNGD

Liten Medium Stor

Bredd 191,5 cm 253,5 cm 306,5 cm

Höjd 222,4 cm 222,4 cm 222,4 cm

Djup 51 cm 71 cm 97 cm

Bildpanelbredd framsida 67,3 cm 67,3 cm 67,3 cm

Bildpanelbredd baksida 80,8 cm 80,8 cm 80,8 cm

Bildpanelbredd, raka 
hörn

29,3 cm 29,3 cm 29,3 cm

Vikt 15,5 kg 18 kg 20 kg

Fäste för en hylla finns som tillbehör. Tv-ställning finns som tillbehör.

LED belysning finns som tillbehörStödfötter finns som tillbehör

TILLBEHÖR TILL POPUPVÄGG

Gardinskena finns som tillbehör.

Kopplingskit finns som tillbehör.

STORLEKAR OCH VIKTER

Infällda hyllor finns som tillbehör.

Hörnlister finns som tillbehör.


