




Modułowe zabudowy targowe

Modular exhibition system

Mobilne systemy wystawiennicze 

Portable display systems

Kasetony świetlne i rozwiązania dla sklepów

Lighting and presentation solutions for the shopfitting

Meble reklamowe i akcesoria

Advertising furnitures and acessories

Namioty reklamowe, bramy, flagi

Advertising tents, gates, flags







Każde targi są zupełnie inne. Przeważnie wystawcy nie budują

wszędzie takiego samego stoiska. Być może byłoby to przyjaźniejsze

dla środowiska i korzystniejsze pod względem ekonomicznym, ale

niestety rzadko kiedy jest to wykonalne. Chyba że wystawca

zdecyduje się na wykorzystanie innowacyjnego systemu ramowego

beMatrix! Dzięki niemu można będzie nieskończoną ilość razy

używać tych samych ram do budowy stoisk na różnych imprezach

targowych, czy eventach.

System modułowy beMatrix nie może oczywiście ograniczać Państwa

kreatywności. Dlatego można mu nadać niemal każdy kształt. A jeśli

nie będziemy mogli Państwu zaoferować żadnego z naszych

standardowych produktów, zapewnimy Państwu rozwiązanie

dostosowane do indywidualnych potrzeb.



ŁĄCZNIK RAM

RZEP MONTAŻOWY

ŁACZNIK PIN





Ściana, podłoga czy sufit? Jedna rama do trzech zastosowań.

Dzięki koncepcji 360° firma beMatrix wymyśliła na nowo sposób

budowy stoisk wystawienniczych. Z mocnych, lekkich i

modułowych ram aluminiowych można zmontować jedyne w

swoim rodzaju stoisko, w którym ściany przechodzą płynnie w

podłogę i sufit tworząc jedną całość. Każda z ram może być

wykorzystana do tych trzech rożnych zastosowań, co świadczy o

elastyczności i ekonomicznej wydajności systemu beMatrix.

RAMY ŁUKOWE

ZAOKRĄGLONE

PODPORY PRZY

PODŁODZE
REGULOWANA

NÓŻKA PODŁOGI

PODPORA 

WZMACNIAJĄCA

PODŁOGĘ

STALOWA OSŁONA





Ściany

Za pomocą systemu ramowego 

beMatrix można wyczarować każdy 

możliwy kształt ścian. Każda z nich 

zostanie zmontowana bez użycia 

narzędzi i w niezwykle

krótkim czasie, aby stworzyć lekką, ale 

solidną całość,

którą można połączyć z półkami, 

płaskimi ekranami,

lightboxami, a nawet z wbudowanymi 

ekranami LED.

Podłoga

Z użyciem tych samych modułowych 

ram i łączników

można bez problemu zbudować 

solidną podłogę.

Elementy łączące podłogę ze 

ścianami mogą mieć

zaokrąglony kształt lub formę kąta 

prostego, przez co

podłoga zdaje się gładko przechodzić 

w ściany.

WYDRUK

TEKSTYLNY

PANELE

MASKUJĄCE







Ekrany LEDskin® sprawią, że Państwa stoisko z elementów beMatrix

stanie się prawdziwym tętniącym życiem i światłem miejscem, pełnym 

animacji, ruchu i przeżyć. Panele ekranowe LEDskin® to kolejne 

rewolucyjnerozwiązanie beMatrix, które zmieni branżę budowy stoisk 

wystawienniczych. 

Do tego można je jednolicie zintegrować z Państwa dotychczasowym 

lub nowym stoiskiem z elementów beMatrix. Nie trzeba już korzystać z 

tradycyjnych, niewbudowanych ekranów, które często zaburzają 

estetykę stoiska.





Poprzez połączenie modułów 

LEDskin® z profilem kątowym 

beMatrix można w mgnieniu 

oka wykonać ekran 

obejmujący wewnętrzne kąty 

konstrukcji stoiska. Firma

beMatrix zaprojektowała też 

nową spawaną ramę, w

której można zamocować 

panele LED tak, aby pokrywały

narożnik ściany.

Z pomocą wygiętych 

paneli LED oraz wypukłych 

lub wklęsłych ram 

LEDskin® można też 

włączyć do swojego 

projektu stoiska 

zaokrąglone panele 

ekranowe, które będą 

idealnie wpasowane w 

system aluminiowych ram.

Ekrany LEDskin® oferują 

nieograniczoną liczbę 

możliwości zastosowań. 

Projektanci mogą swobodnie 

bawić się kształtami i formą.

I to nie tylko klasyczną, 

kwadratową formą, gdyż 

panele ekranowe pozwalają 

na stworzenie ledowych

mozaik lubdynamicznie

przebiegających prostokątów

KWADRATOWE PANELE 50x50 NAROŻNIK WEW/ZEW ŁUKI WEW/ZEW



Ramy ekranów LEDskin® 

są zamocowywane do 

aluminiowych ram 

beMatrix za pomocą 

poręcznych,standardowyh

złączek M8. Montaż 

przebiega błyskawicznie

i zawsze zapewnia solidne 

i bezpieczne.

Otwory w profilach ram

beMatrix służą też jako

przepusty kablowe i

wzajemne połączenia,

dzięki czemu z tyłu

ekranu-ściany nie widać

żadnej plątaniny kabli

With LEDskin®, your stand 

really comes to life, 

attracting visitors from far 

and wide. You can’t beat 

catchy video images, all 

sorts of animations or 

moving graphic elements.









ELEMTY EKSPOZYCJI

Wiemy że każde stoisko 

potrzebuje innych 

rozwiązań. Sprawdź ofertę 

elementów ekspozycji 

takich jak; stojaki na 

katalogi, tablety, lady.

LADY I STOŁY 

Różnorodność ram daje 

nieograniczone 

możliwości. Projektujemy 

stoły, lady z 

podświetleniem. 

Ogranicza nas tylko 

wyobraźnia.

MEBLE

Uzupełnieniem każdego 

stoika jest jego 

umeblowanie. Specjalnie 

dla naszych klientów 

przygotowaliśmy ofertę 

mebli targowych i 

eventowych.  

PODŁOGI MODUŁOWE

Modułowe podłogi stają się 

standardem. To połączenie 

niepowtarzalnego 

wzornictwa i 

funkcjonalności.

KASETONY LED

Czy wiesz że ściany LED 

zwiększają uwagę 

odbiorcy aż 83%. Nasze 

ramy LED są wykonane w 

technologii EDGE Light, są 

łatwe w montażu i idealne 

do podróżowania. 

ELEMNTY PODWIESZANE

Systemy podwieszane to 

idealne uzupełnienie 

stoiska targowego. 

Zwiększ widoczność 

swojej marki podczas 

targów korzystając z 

jednego z wielu systemów 

w naszej ofercie.





PROJEKT

Nasi projektanci są to 

Państwa dyspozycji.

Dzięki naszemu 

doświadczeniu jesteśmy 

w stanie zrealizować 

najśmielsze projekty.

LOGISTYKA

Zapewniamy wsparcie 

logistyczne zarówno. 

Nasze stoiska dostarczmy 

na terenie kraju jak i za 

granicą. 

MONTAŻ

Ułatwiamy życie naszych 

klientów. Nasz zespół 

kompleksowo zajmie się 

montażem i demontażem 

twojego stoiska zarówno w 

Polsce jak i zagranicą.  

WYNAJEM

Planujesz jednorazową 

zabudowę targową, a 

może event? 

Przygotujemy unikalną 

propozycję dopasowaną 

do potrzeb i budżetu.

LEASING

Inwestycja w marketing 

ma realne przełożenie na 

sprzedaż i networking.

Przygotowaliśmy 

bezpieczne i szybkie 

formy finansowania. 

MAGAZYNIOWANIE

Brakuje ci miejsca? 

Oferujemy opcję 

magazynowania 

zakupionych produktów w 

Wise. Sprawdź wyjątkową 

ofertę. 





STOISKO 5,5x5 m

Powierzchnia: 27,5 m²

STOISKO 6x2 m

Powierzchnia: 12 m²

STOISKO 6x5 m

Powierzchnia: 30 m²

STOISKO 6x3 m

Powierzchnia: 18 m²

STOISKO 5x5 m

Powierzchnia: 25 m²

STOISKO 6x4 m

Powierzchnia: 24 m²

STOISKO 5,5x3,5 m

Powierzchnia: 19,25 m²
STOISKO 6x3 m

Powierzchnia: 18 m²



Wise Display 

Poznańska 29a

59-220 Legnica

Polska

+48 793 223 917

+48 696 404 737

www.wisedisplay.pl

info@wisedisplay.pl


