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Kiállításokkal, rendezvényekkel, belső építészettel foglalkozó nagy cégek használják a T3 

innovatív és egyedülálló  rendszerét szerte a világon. Legyen szó sajtófalról, kiállítási standról, 

pultról, könyöklőről, üzlet kiegészítőről, konferencia szettről, háttérvilágított toronyról, 

textilkeretről, színházi háttérről. A lehetőségek határtalanok.

Köszöntő

A T3 ideális megoldást biztosít flexibilis, merev és textil
grafikákhoz egyaránt.

A rendezvény vége után minden szétszedhető, 
összecsomagolható és elszállítható könnyedén 
ésstressz mentesen. Mivel a rendszer kompakt, 
így a szállítás és a tárolás egyszerű és olcsó.
A szerkezeti elemek erős kialakítása lehetővé 
teszi, hogy a szerkezet újra és újra felhasználható 
legyen. Arra is lehetőség van, hogy az egész 
szerkezet pár apró módosítással átalakítható 
legyen.

Nagyon fontos, hogy a T3 alkatrészekre élet-
tartam garanciát vállalunk. Moduláris kiállítási 
standokkal foglalkozó cégek, nagyméretű 
nyomdák, belső építészek és display specialisták 
mind-mind jelentős költségeket takarítottak meg 
azóta, mióta a T3-ra váltottak.

“A T3, az elmúlt 30 év kiállítási rendszerekkel 
foglalkozó cégekben töltött tapasztalatokból 
összeállított rendszer. Nyugodtan állítjuk, hogy 
a legjobb a piacon!”

A T3 kiegészítőinek skálája folyamatosan bővül, 
ezzel a felhasználhatóság és a variálhatóság 
folyamatosan nő. A legjobb minőségű alap-
anyagokat használjuk, hogy a lehető legjobb 

rendszert biztosítsuk önnek.
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T3 flexibilis;  íves falak kialakításához ajánlott, erős
és hajlékony megoldás. 
Az ívek hossza és rádiusza szinte határtalan. Íves falak, moni-
tortartók, pultok egyaránt készíthetők ezzel a rendszerrel.

T3 airframe; a becsavar és zár kapcsolódási rendszerrel 
végtelenek a lehetőségek. 
Piacvezető megoldás, eredeti ,egyszerű grafika tartó rendszer. 
Arra tervezték, hogy bármilyen grafika felhelyezésére alkalmas 
felületet biztosítson, legyen az merev vagy rugalmas.
Mindezt a legváltozatosabban és árban kedvező módon. A
könnyű szerkezeti elemek kis súlyt, egyszerű felépítést stressz 
mentes összeállítást biztosítanak.

T3 fabframe; a tökéletes, moduláris rendszer feszített 
szövetek kihelyezésére. 
Célja, hogy kielégítse a növekvő piaci igényeket ezen a területen. 
A rendszernek köszönhetően, nagyon szép feszített, textil alapú 
grafika jeleníthető meg. Előnye, hogy könnyű háttérfénnyel 
megvilágítani. A rendszer alkalmazható textilkeretek, falak, 
kiállítások és egyéb megoldások kivitelezésére.
 

T3 Shell-Kit;  kiegészítő megoldás, amely arra hivatott,
hogy a megjeleníteni kívánt grafika felhelyezhető legyen, 
egy már meglévő másik rendszerre, esetleg fali konzolra. Ez a 
csatlakozó lehetővé teszi bármilyen más kiállítási rendszerhez 
való, egyszerű kapcsolódást.

T3 Ultralite; Egy egyszerű és olcsó megoldás könyöklők,
pultok, oszlopok, falak összekapcsolására! 
Olcsó és könnyű műanyag profilból kialakított rendszer, 
amely elég erős ahhoz, hogy az adott feladatot megvalósítsa.. 
Segítségével jelentős szállítási költségeket spórolhat meg.

T3 polcrendszerek, világítás és egyéb kiegészítők; 
A T3-hoz tartozó kiegészítőkből könnyedén összeállítható 
polcrendszerek, világító egységek. Állítható, rögzíthető és 
utólag beszerelhető  polcok, valamint spot , fénycső és LED 
fényforrások is megtalálhatóak termékválasztékunkban. 
Többféle talp, görgő, tv tartó konzol, táska és egyéb kiegészítők 
képezik a rendszer elemeit. A T3 rendszer számtalan egyszerű 
megoldáshoz biztosít kiegészítő tartozékot!

T3 Termék Kategóriák 

F L E X I - C U R V E
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Kiállítási Standok 

A T3 kiállítási stand teljesen egyénre szabott, részegységekből 
felépített rendszer, amelynek megépítése nem igényel semmilyen
képzettséget. Az eredmény egy látványos megoldás, amiről mindenki
beszélni fog!

A T3 segítségével könnyű szerkezetű, egyszerűen felépíthető standdal
fog rendelkezni, amelynek összeállítása nem igényel szerszámot. 
A rendszerből egy erős alumínium szerkezet alakítható ki, amelyre
bármilyen panel, vagy grafikai hordozó felhelyezhető.
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Feltekerhető nyomat, habosított PVC lemez, feszített textil, fa,
üveg, lamellás szerkezet, plusz még sok más felhelyezésére
alkalmazható.

Mivel a szerkezet kis méretűre összecsomagolható és 
könnyű, így költséghatékonyan szállítható az egész világban.

Ez rendkívül fontos szempont azok számára akik külföldön is
kiállítanak és szeretnék élvezni a T3 nyújtotta megoldásokat.

A rendszer sokoldalúsága és újra felhasználhatósága azt 
eredményezi, hogy kis munkával újra lehet grafikázni a 
standot, vagy akár egy teljesen új stand építhető a már 
meglévő elemekből kis energia befektetéssel.
Tehát a stand használható évről-évre anélkül, hogy az mindig
ugyan úgy nézzen ki.
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A T3 rendszert használhatják egyszerű pultok építésére, de
arra is, hogy akár egy 400 négyzetméteres kiállítási teret 
hozzanak létre, helyenként 600cm magas falakkal.

A T3 rendszer elemei bármilyen hosszúságban kérhetőek,
akár 300cm hosszú profilokból is. A rendszer ajtókkal is 
kiegészíthető, amelyek segítségével akár kulcsra is lehet 
zárni egy adott részt(szekrény, pult,gardrób).

A falak és egyéb szerkezetek is könnyen alakíthatóak úgy,
hogy háttérvilágítást kapjanak. Erre a legalkalmasabb a 
Fabframe, azaz a feszített textil grafika.
 
A kiegészítők sokasága  azt biztosítják., hogy a T3 még 
tökéletesebb és szebb megoldást biztosítson az Ön 
elképzeléseinek.

Kiállítási Standok 
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A rendszer sokoldalúságának és az erős 
szerkezetnek köszönhetően, tökéletesen 
alkalmas arra, hogy POS környezetben is 
alkalmazzák. Sokan üzleteik, boltjaik, irodáik
egyes részeit vagy akár teljes belső bútorzatát
alakítják ki ebből a rendszerből. 

Polcok, hajlított ívek, vitrinek egyaránt 
kivitelezhetőek T3-ból.

Az üzlethelyiség kialakításánál az idő 
egy fontos tényező. A T3 segítségével a 
könnyű és gyors összeszerelésnek hála, időt 
takaríthatunk meg.

A T3 ideális választás lehet abban az esetben,
amikor egy ideiglenes standot szeretne 
felépíteni, mondjuk egy pláza folyosóján.
Könnyű odaszállítást, gyors összeszerelést 
stabil szerkezetet és rendszert biztosít.

Alkalmas lehet még  Road-show-k, pop-up 
falak, fotózások hátterének illetve díszletek 
kialakítására is. A T3 számtalan multinacionális 
cég által kipróbált és előszeretettel használt 
rendszer világszerte.

Minden stand egyedileg tervezett, így 
könnyen személyre szabható, a burkolatok
típusa is sokféle lehet.

Belső Építészet és POS
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Ezeket a grafikákat könnyen lehet cserélni, akár csak egyes részeit 
is. A felület egyik nap világíthat, majd másnap kicserélhető 
egy másik, akár nem világító grafikára. A szerkezeten LCD TV-k
helyezhetők el. Az üzlet egész arculata megváltoztatható akár
pár órán belül!

A mennyezetre függesztett cégtáblák, feliratoknál is 
könnyen alkalmazható a T3, könnyű szerkezetének 
köszönhetően. Ezekre a feliratokra könnyen lehet 
világítás tenni, illetve íves elemekkel még látványosabbá
lehet őket tenni.
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Belső építészet és POS
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A terméket nagyon gyakran használják látványos kirakat dekoráció építésénél. A 
szétszedett szerkezet nagyon kevés helyet foglal el a raktárban. A rendszert az ott  
dolgozók is könnyen, szerszám nélkül összeszerelhetik.

Az üzletekben nagy szükség lehet polcok kialakítására, erre is nagyszerű lehetőségeket 
kínál. Méret, forma és kialakítás nem lehet akadály.

A T3 rendszerhez sokféle táskát tudunk ajánlani, amelyekben a szerkezet és a 
hozzátartozó grafikák is tárolhatóak.
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Múzeumok és Galériák 

A T3 kiválóan alkalmas kiállítók és galériák számára. Használható, 
grafikával burkolt asztalok, pultok, válaszfalak, zárható vitrinek, 
álmennyezetek kialakítására.

A szerkezetek újrakonfigurálhatóak és a grafika könnyen változtatható,
ami azt jelenti, hogy a feliratokat és nyomatokat könnyen 
lecserélhetjük. Tehát teljesen különböző kiállítások állíthatók össze,
egy T3 szerkezetet használva.
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Ez a rendszer különösen hasznos amikor egy utazó 
kiállítási standról van szó. Itt kiemelten fontos a könnyű
súly, az egyszerű és gyors összeszerelés. 

A T3 rendszerek több évig használhatóak gond nélkül, 
így a kezdeti beruházás hamar megtérül.
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Ez az a pont, amikor az idő tényleg számít. A villámgyors összeszerelés, lebontás 
rendkívül fontos, mindez párosul az újrafelhasználhatósággal és a variálhatósággal. 
Nagy standok felépíthetőek és lebonthatóak 24 órán belül.

A tény, hogy a rendszer könnyen átformálható és így a stand kinézete egyszerűen 
átalakítható. A T3 ideális a rendezvények lebonyolításánál. Nagyon nagy grafikatartó 
keretek, olcsón szállíthatóak világszerte, különösen akkor, ha a grafika textilre kerül.
 

Konferenciák, rendezvények és díjátadók
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Pultok/Kínálók/Könyöklők 

AA T3 két fajta rendszert ajánl könyöklők és pultok 
elkészítéshez; az Airframe-et és az Ultralite-et.

Az Airframe akkor javasolt, amikor nagyobb teherbírás
az elvárás. Az Ultralite akkor, amikor az olcsóbb és 
könnyebb kivitel a fontosabb.

Mindegyik szerkezettípus ugyan azokkal a kiegészítőkkel
csatlakozik, így lehetőség van a két típus kombinálására
is. A szerkezetekre kerülő grafikát fel lehet helyezni 
mágnessel illetve tépőzárral is.
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T3-hoz kiegészíthető számtalan világítási megoldással. Külső 
akár belső LED fényforrás is kiépíthető. Mindegyik világítástípus 
szerszámok nélkül helyezhető el a szerkezeten, illetve a szerkezetben.
  

Világítás
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A rendszer kiegészítői közt található a Wand Lite LED cső is. Ez egy
lényegében törhetetlen, nagyon könnyű világító test. Elérhető RGB,
azaz változtatható színben, effektekkel kiegészített verzió is.



T3 is covered 
by full, granted 
patents worldwide,  

with a lifetime 
guarantee.   

The original patented system by

THE QUEEN’S AWARD
FOR ENTERPRISE

Triangle Hungária Kft.
Display Ház
Cím: H-1144 Budapest, Füredi út 74-76.

Technikai információk:
E-mail: david@displayhaz.hu
Tel/fax: +36 (1)422 0851
Web: www.displayhaz.hu

http://www.displayhaz.hu/kiallitasi-standok/t3-kiallitasi-rendszer

