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® W nośnikach VENTO można sprawnie zmieniać grafikę dzięki 

®marki VENTO  dostępne są lekkie i nowoczesne namioty, funkcjonalne 

bramy, ekrany, praktyczne słupki i balony reklamowe oraz meble 

wystawiennicze, takie jak lady promocyjne, stoliki, fotele czy sofy.

zastosowaniu wymiennego, poliestrowego poszycia. W asortymencie 

Produkty stałociśnieniowe (zwane też gazoszczelnymi) to dmuchańce, 

które za sprawą szczelnych modułów, wypełnionych powietrzem, 

umożliwiają ekspozycję bez konieczności stosowania wentylatora, co 

czyni je także cichymi nośnikami reklamowymi. 
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czterech modułów wypełnionych powietrzem oraz poliestrowego 

poszycia, które może zostać dowolnie zadrukowane (zadruk 

sublimacyjny). Poszycie namiotu składa się z części bazowej, 

zwanej daszkiem oraz ścianek mocowanych za pomocą 

wygodnego zamka błyskawicznego.

®                     Szkielet  namiotu  VENTO   zbudowany  jest  na  bazie 

MODEL
®VENTO  SIX 03



®Baw się formą i łącz wiele namiotów VENTO , tworząc miasteczka 

eventowe, o których będą śpiewać wzniosłe pieśni. Dzięki 

systemowi 6 nóg nic nie zaburzy jego równowagi, a brak potrzeby 

stałego podłączenia do prądu daje nieograniczone możliwości 

ekspozycji. Lekka, wolna od kabli i stabilna konstrukcja zapewni 

maksymalną powierzchnię reklamową. Ty, widownia i Twój brand 

w świetle reflektorów. 
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Król eventów

Pomimo swych pokaźnych rozmiarów, balon reklamowy Omega 

VENTO , jest wprost stworzony do przemieszczania się®

w każdych warunkach. Mieszczący się w poręcznej torbie dotrze 

dokładnie tam, gdzie zechcesz go umieścić. Nikt nie przejdzie 

obok niego obojętnie. Króluje na każdym evencie i wprawia

w zachwyt nawet najbardziej wymagających klientów. No bo jak 

można go nie zauważyć?

Stabilnie i z dumą, już od pierwszych minut eventu, pokaże 

całemu światu, że Twoja marka to nie słowa rzucone na wiatr, a 

rodząca się legenda.

WYMIARY

szerokość pasa rekl.           0,95 x 6,7 m        1,3 x 8,9 m       1,6 x 11,1 m

wysokość                                  3,00 m               4,00 m               5,00 m

średnica balonu                        2,30 m               3,10 m               3,90 m
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grafika na całym balonie,

tylko na pasie lub na 

wymiennych banerach 

dopasuj kolor linek 

odciągowych do

kolorystyki balonu

®BALON VENTO  OMEGA



Ekran, lada promocyjna i stolik VENTO  stosowane są podczas ®

imprez i wystaw branżowych jako element stoiska, a także 

w charakterze samodzielnego nośnika reklamowego w trakcie 

trwania np.  akcji degustacyjnej.

Nie martw się o brak stałego dostępu do prądu! Linia produktów 

stałociśnieniowych VENTO  to nowe możliwości – ekspozycja ®

Twojego brandu w najbardziej niedostępnych miejscach!

W nośnikach VENTO  dzięki zastosowaniu wymiennego, ®

poliestrowego poszycia możesz sprawnie zmienić grafikę 

na  kolejną. Już dziś zaplanuj swój event!
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Bezproblemowe w transporcie, nie wymagają

użycia wentylatora. Dzięki fotelom i sofom linii

VENTO  ugościsz swoich odbiorców po ®

królewsku.

Fotel i sofa linii VENTO  to doskonale®

uzupełniające się produkty, zapewniająca 

Twojej marce nie tylko powierzchnię i formę

reklamy najwyższej klasy. To dmuchane dzieła

sztuki, pozwalające przeżyć uczestnikom

eventu chwilę relaksu, której nie opiszą znane

ludzkości słowa.
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® 
Sofa VENTO

0,80 x 1,70 x 1,10 m

[wys. x szer. x wys.]

® 
Fotel VENTO

0,85 x 1,04 x 1,20 m

[wys. x szer. x wys.]
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