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A DH RENDSZERBŐL A KÖVETKEZŐ TERMÉKEKET 
TUDJUK KÍNÁLNI

• vitrinpultok (alul dekorálható és felső része zárt 
vitrinrésszel rendelkezik)
• világító termékbemutató falak, blokkok, pultok, 
vitrinek
• bútorok (székek, asztalok, pultok)
• termékbemutató polcok, oszlopok, akár belső megvilá-
gítással
• sorolható háttér, két oldalon grafikával ellátva
• shop in shop megoldás, vagyis üzletében elhelyezett 
tárolók, blokkok, reklámkockák amin termékeit bemutat-
hatja
• hordozható információs stand

MI IS AZ A DH SYSTEM RENDSZER?

Egy termékcsalád, , amelyből sztenderd egységek 
segítségével ötletes és látványos standokat hozhat létre.
Kifejezetten reklám és kiállítási célra készülnek a termék-
család tagjai, amit cserélhető dekorációs felülettel látunk 
el.
Elegáns vagy épp játékos látvánnyal, a szabvány megol-
dásoktól eltérő kiállítási bútorok.

TERMÉKCSALÁD JELLEMZŐI:

Az alap építőeleme a kocka vagy hasáb. Az erős mágneses sarokpontok miatt ezek az egységek összekap-
csolhatóak, sorolhatók egymás mellé így igény szerint alakítható a végeredmény. 
Többféle kötőelem létezik, így egy, kettő, három vagy mind a négy irányban toldható, építhető a 
rendszer.

A szerkezetek alumínium profilokból és műanyag sarok kötőelemekből épülnek fel, amit csak egymásba 
kell csúsztatni.
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Szétszerelve, kis helyen is szállíthatóak, tárolható-
ak. A könnyű szerkezet egyedi nyomattal látható el, 
a nyomatok alapanyaga lehet: tépőzárral rögzített 
vékony PVC lemez, kemény táblás lemez, feszített 
textil, stb. A szerkezetekre kerülő nyomatokra olyan 
grafikát, logót, képet helyezhet el rajta amit csak 
szeretne, sőt idővel a nyomatot akár le is cserélhe-
ti. Ha gyakran változtatná a reklám felületet, az 
sem jelent gondot, a DH termékek kifejezetten 
reklámcélra készülnek.

Ha grafikai nyomat helyett plexi oldalakat használ a 
termék funkcióját megváltoztathatja.
Üzletberendezés vagy design állvány, polcrendszer 
is létrehozható.
A rendszert LED világítással is szereljük, így a 
megjelenés minősége, hangulata fokozható.

A DH rendszer olcsó megoldást nyújt és megkönnyíti dolgát, mert:
• A kockákat, hasábokat többször, több formában használhatja. Pl. ha szeret variálni és az újra felhaszná-
lás híve, szeretni fogja. Amit ma kocka elemként használ, azt holnap a DH vitrinre is felteheti, így 
magasabb reklámfelületet vagy tárolóhelyet kap.
• Nem szükséges csomagban vásárolnia, külön-külön, később is gondoskodhat új elemek beszerzéséről 
ahogy újabb igény merül fel, új terméket szeretne létrehozni
• A kockaegység összeállítása nem igényel szerszámot, csavarhúzót. Mágnesesen csatlakoztathatók 
egymáshoz.

HOVA JAVASOLJUK?

Két rendszerben értékesítjük a termékeket:
Megvásárolhatja az általunk kialakított terméke-
ket, amit bemutatóterembe kiállításra állandó  
megjelenésekre, kitelepülésekre, minden olyan 
helyre ajánlunk ahova könnyedebb megoldást 
keres, mint a termékek fix változatai, de nem cél, 
hogy gyakran szétszedje és összeállítsa. 

A másik lehetőség kockákból építkezni, variálni 
az egységeket. A megvásárolt kockákból építhet 
polcrendszert, vitrint, háttérfalat, pultot, asztalt, 
széket, totemet…

MIÉRT VÁLASSZA A  DH RENDSZER
 TERMÉKCSALÁD TERMÉKEIT?



Hasáb
Reklámkocka: egyedi megjelenésű kockák, amelyeket egymásra lehet helyezni, így magas, 
feltűnő reklámfelületek érhetőek el.

Háttérfal
Kedvező árú, többféle nyomat típussal kérhető, építhető-bontható háttérfal, akár belső világí-
tással.

Bútorok
Asztal és székek a kiállításon, majd az irodában egymásra építve már reklámhasábként funkci-
onálhat.

• Ötletelhet mit építene, mire van szüksége. Kocka modu-
lokban gondolkodhat. Egymás mellé, fölé, mögé stb. 
helyezhető, egy teret is beépíthet.
• Mivel termékcsalád, így a design egységes lesz. Használ-
hat több különböző elemet, akár később meglévő kockák-
kal vagy hasábokkal is kiegészítheti. Egyik héten pult, a 
másik héten szék, azt követően pedig üzletberendezés…
• Használhatja ideiglenes célokra és helyszínekre, vagy 
állandó berendezésként
• Kifejezetten reklámcélra készülnek a termékek, grafikai 
felülettel rendelkeznek, így saját arculatával teljes mérték-
ben testre szabható. A dekor elemek a későbbiekben akár 
egyesével is cserélhetők, utángyárthatók
• A reklámfelületet önállóan, dekoratőr segítsége nélkül is 
saját maga lecserélheti. 

Pultok
A klasszikus bútorból készített nehéz pult alternatívá-
ja. Könnyed, mégis exkluzív hatást adhat. Hordozha-
tó, könnyű súllyal rendelkezik, kellően erős és teher-
bíró. Választhat az általunk kialakított DH pult 
típusokból is, de akár egyedi elképzelésének megfe-
lelően is elkészítjük a pultot. 
Polccal is szerelhető, reklámfelülete pedig váltogat-
ható. 

Vitrinpultok
Dekorálható pult kiegészítve egy vitrin megol-
dással. Két funkció ötvözete egyedi reklámg-
rafikával ellátva.
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