
Rul dig ud...
    med professionelle 
 roll-up banner displaysystemer
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Har du noget, du gerne vil 
vise frem? 

Med en professionel Roll-up 
løsning kan du være sikker på, 
at man ser dit budskab. 
Og fordelene er også til at få 
øje på:

   • Særdeles iøjnefaldende 
   • over 2 meter høje 
   • optager kun ganske lidt

gulvplads 
   • rulles ind og ud i et snuptag  
   • superlet at transportere i 

den medfølgende
tranporttaske 

   • nytteværdien er høj og 
prisen er LAV!

Grafisk Design
Udarbejdelse af iøjnefaldende bannermateriale stiller særlige krav til 
indholdets kvalitet og designerens kreativitet.
Har du behov for assistance fra en professionel grafisk designer tilbydes 
dette også efter aftale.

Produktion af bannermateriale
Råder du selv over en storformatprinter kan du garanteret selv producere 
bannere til Roll-up systemerne. 
Er det ikke tilfældet står vi gerne til disposition med printfaciliteter efter 
nærmere aftale. 

Kontakt
For yderligere information og bestilling, RING 20 744 844.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Råd og vejledning
Hvilken Roll-up model skal jeg vælge? 
Hvilket bannermateriale egner sig 
bedst til opgaven? Findes der andre 
løsninger end de viste?

Ring blot 20 744 844 og vi fixer det.

RING 20 744 844
for yderligere 
information 
og bestilling

Priser
 fra kr.:

 375,-
ekskl. moms

Mate in Denmark • Krebsevej 55 • 2650 Hvidovre • mail@mate.dk • Telefon 20 744 844
OBS! Priserne er gældende i en begrænset periode. Billeder kan afvige fra faktisk produkt. Der tages forbehold for trykfejl og 

udsolgte varer. Alle priser er angivet eksklusive moms og levering. Salgsbetingelser findes på www.postermate.dk ved bestilling.



V.nr. Beskrivelse Pris/stk.
4559 Roll-up BASIC, 60x200 kr. 480,-
4558 Roll-up BASIC, 70x200 kr. 490,-
4560 Roll-up BASIC, 80x200 kr. 498,-
4565 Roll-up BASIC, 85x200 kr. 550,-
4561 Roll-up BASIC, 100x200 kr. 598,-
4562 Roll-up BASIC, 120x200 kr. 698,-
4506 Spotlight, 50W kr. 398,-

Roll-up BASIC
Udført i sølv-eloxeret aluminium. Stærk 
konstruktion med 2 flexible fødder. 
Top-profil med klemliste, samt tape på 
bundrulle. Sort luksus bæretaske er 
inkluderet i prisen.   
Bemærk: Prisen er uden banner

V.nr. Beskrivelse Pris/stk.
4584 Roll-up MINI, A4 format kr. 180,-
4583 Roll-up MINI, A3 format kr. 198,-

Roll-up MINI
Let konstruktion, udført i sølveloxeret 
aluminium. Tape på top-profil samt 
bundrulle gør, at det er let at montere 
banner eller papir.   
Bemærk: Prisen er uden banner

V.nr. Beskrivelse Pris/stk.
4569 Roll-up LUX, 56x237 kr. 895,-
4570 Roll-up LUX, 83x237 kr. 995,-
4571 Roll-up LUX, 96x237 kr. 1.198,-
4572 Roll-up LUX, 116x237 kr. 1.398,-
4508 Spotlight, 50W kr. 398,-

Roll-up LUX
Luksus model med variabel højde. Udført 
i sølveloxeret aluminium. Stilrent design. 
Topprofil og bundrulle med klemliste gør 
det let at montere og udskifte banneret. 
Kraftig sort luksus bæretaske er inkluderet 
i prisen.   
Bemærk: Prisen er uden banner

V.nr. Beskrivelse Pris/stk.
3313 Gadeskilt, 50x70, hvid kr. 795,-
3315 Gadeskilt, 60x85, hvid kr. 995,-
3317 Gadeskilt, 70x100, hvid kr. 1.095,-
3319 Gadeskilt, 85x120, hvid kr. 1.395,-

Expo Sign gadeskilt
Produceret i 22mm stålrør, fosfateret 
og polyester lakeret. Rustfri alu-zink 
bagplade, ulakeret. 1mm antireflex 
A-PET frontpanel med magnetlukning.
Bemærk: Prisen er uden banner

V.nr. Beskrivelse Pris/stk.
4677 Quick Banner, 60x200 kr. 375,-
4650 Quick Banner, 80x200 kr. 395,-
4651 Quick Banner, 100x200 kr. 495,-
31435 Justerbar stang, 180-225 kr. 99,-
4518 Spotlight, 50W kr. 390,-

Quick Banner
Fleksibel letvægtskonstruktion. Ved hjælp 
af Banner-Line klemprofilen i top og 
bund, kan banneret udskiftes let efter 
behov. Leveres i polytaske. Sort transport-
taske kan købes som tilbehør.
Bemærk: Prisen er uden banner

Alle viste varer er 
normalt på lager og 
kan leveres indenfor 

2-3 dage 

RING 20 744 844
for yderligere 
information 
og bestilling

Perfekt
til

ekspeditions

bordet

Bådeude og inde


