
פלסטי פנורמי ”הקל“

“3600”
950ש“ח

1200ש“ח

מק“ט 2009

דלפקים לכל מטרה, בגדלים שונים

מק“ט 2011

ראונדאפ

מתאים לקידום מכירות ודוכני החתמה.
דלפק עשוי פלסטיק קשיח עם שלט עליון

ומדף פנימי לאחסנה.
כולל: הדפסה איכותית + מארז נשיאה תיק בד.

יתרון: קל משקל.

L84 X H86 X W50CM :מידות
משקל: 11ק“ג

פריסה גראפית כאן     

דלפק עגול לחשיפה של 360 מעלות.
עשוי פלסטיק קשיח. 

כולל: הדפסה איכותית+גליל לפוסטר+תיק בד.
יתרון: משמש גם כיחידת תצוגה ניידת.

H100CM      :מידות
משקל: 11ק“ג

פריסה גראפית כאן

ריבל 26 ת"א  מיקוד:  67778     
טל: 03-5371722   פקס: 03-5376828
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כשאתה מציג בשטח אתה רוצה לבלוט, אתה צריך לקבל את המוצר הנכון בשבילך.

דלפקים שמתאימים לשימושים שונים, דלפקים עמידים ויציבים עם שטחי אחסנה.

מודפסים בצבעים עשירים ויפים. גרפיקה ניתנת להחלפה בעיצובים שונים לשימוש אין ספור פעמים.

דלפקים שמתקפלים בקלות, ושאפשר לשנע ברכב פרטי,

בקיצור דלפקים שעושים את העבודה !

לפניך מבחר אופציות לדלפקים באספקה מיידית. 

לפרטים נוספים דבר איתנו : 03-5371722 

 

*המחירים אינם כוללים עיצוב.     *המחירים אינם כוללים מע“מ.

לפרטים נוספים

03-5371722

http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/30_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/60_m2.pdf


דלפקים
”האלגנטי“

”החתיך“

”ספיישל תערוכות“

”ספיישל גדול“

1350ש“ח

1650ש“ח

2450ש“ח

2750ש“ח

יוניק 90

יוניק 130

יוניק 170

יוניק 240

מק“ט 2000

מק“ט 2004

מק“ט 2015

מק“ט 2007

מתאים לתערוכות,כנסים ולנקודות מכירה.
דלפק מעוצב עשוי שילדת פופ-אפ מתקפלת 

+ פלטת עץ בציפוי אפוקסי + מדף לאחסנה.
כולל: הדפסה איכותית+ מארז נשיאה 

מזוודת טרולי עם גלגלים.
יתרון: אלגנטי.

L90 X H100 X W45CM :מידות
משקל: 12ק“ג

פריסה גראפית כאן

מתאים לתערוכות,כנסים ולנקודות מכירה.
דלפק מעוצב עשוי שילדת פופ-אפ מתקפלת 
+ פלטת עץ בציפוי אפוקסי + מדפים לאחסנה.

כולל: הדפסה איכותית + מארז נשיאה 
מזוודת טרולי עם גלגלים.

יתרון: אלגנטי ומרשים.

L130 X H100 X W45CM :מידות
משקל: 16ק“ג

פריסה גראפית כאן

מתאים לתערוכות,כנסים ולנקודות מכירה.
דלפק מעוצב עשוי שילדת פופ-אפ מתקפלת + 

פלטת עץ בציפוי אפוקסי + מדפים לאחסנה.
כולל: הדפסה איכותית+ מארז נשיאה 

מזוודת טרולי עם גלגלים.
יתרון: אלגנטי ומרשים גדול ומתאים 

ל-2 אנשי מכירות.

L170 X H100 X W45CM :מידות
משקל: 18ק“ג

פריסה גראפית כאן

מתאים לתערוכות,כנסים ולנקודות מכירה.
דלפק מעוצב עשוי שילדת פופ-אפ מתקפלת + 

פלטת עץ בציפוי אפוקסי + מדפים לאחסנה.
כולל: הדפסה איכותית+ מארז נשיאה 

מזוודת טרולי עם גלגלים.
יתרון: אלגנטי ומרשים ומתאים ל-2 או 3 אנשי מכירות.

L240 X H100 X W45CM :מידות
משקל: 22ק“ג

פריסה גראפית כאן

ריבל 26 ת"א  מיקוד:  67778     
טל: 03-5371722   פקס: 03-5376828

*המחירים אינם כוללים עיצוב.     *המחירים אינם כוללים מע“מ.

http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/52_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/52_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/52_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/52_m2.pdf


דלפקים
”סוס עבודה“

”בולט למרחק“

”המיוחד“

”הגדול מכולם“

1650ש“ח

1850ש“ח

2350ש“ח

3500ש“ח

מק“ט 2008

מק“ט 2014

מק“ט 2014

מק“ט 2020

אלומיניום

אלומיניום עם שלט עליון

אלומיניום מואר

אלומיניום כפול

מתאים לנקודות מכירה, עבודת שטח קשה 
ותערוכות.

עשוי שילדת אלומיניום בחיפוי PVC +פלטת עץ 
בציפוי פורמייקה + מדף פנימי לאחסנה.

כולל: הדפסה איכותית + תיק בד.
יתרון: חזק, עמידות גבוהה, צבעים שונים.

(אופציה לסגירה אחורית) 
L110 X H90 X W45CM :מידות

משקל: 12ק“ג

פריסה גראפית כאן

מתאים לנקודות מכירה, עבודת שטח קשה 
ותערוכות.

עשוי שילדת אלומיניום בחיפוי PVC +פלטת עץ 
בציפוי פורמייקה + מדף פנימי לאחסנה.

כולל: הדפסה איכותית + תיק בד.
יתרון: חזק, עמידות גבוהה, צבעים שונים.

 
L110 X H90 X W45CM :מידות

משקל: 14ק“ג

פריסה גראפית כאן

מתאים לנקודות מכירה, אולמות תצוגה 
ותערוכות.

 + PVC עשוי שילדת אלומיניום בחיפוי
חזית מוארת. 

פלטת עץ בציפוי פורמייקה + מדף פנימי.
כולל: הדפסה איכותית + מארז קרטון קשיח.

יתרון: תאורה המוסיפה לבולטות בשטח.
L110 X H90 X W45CM :מידות

משקל: 20ק“ג

פריסה גראפית כאן

מתאים לנקודות מכירה,עבודת שטח ותערוכות.
+ PVC עשוי שילדת אלומיניום בחיפוי

פלטת עץ בציפוי פורמייקה + מדף פנימי.
כולל: הדפסה איכותית + תיק בד.

יתרון: גדול ומתאים ל-2 אנשי מכירות.

L200 X H90 X W45CM :מידות
משקל: 35ק“ג

פריסה גראפית כאן

ריבל 26 ת"א  מיקוד:  67778     
טל: 03-5371722   פקס: 03-5376828

*המחירים אינם כוללים עיצוב.     *המחירים אינם כוללים מע“מ.

http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/24_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/24_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/24_m2.pdf
http://www.art-design.co.il/UploadFiles/Product/61_m2.pdf

