
TO GO GO

               - SYSTEMET GØR DIN  
MESSESTAND HYBERMOBIL

ToGoGo er et gennemtænkt letvægtssystem, 
der er bygget op af sammenklappelige alumini-
umsdele. Alle elementer passer til hinanden, og 
spændes sammen til en solid enhed. 

strækkes og trykkes ned i slidser i rammerne, så 
de fremstår fuldstændigt glatte, selv efter mange 
opsætninger.

ToGoGo leveres i praktiske tasker, der kan være i 
en almindelig stationcar. 

ToGoGo kan opsættes af uøvet salgspersonale. 

ToGoGo kan udbygges med ledbaggrundsbe-
lysning, eller spots.  

For at bygge disse stande 
skal der ikke bruges værktøj, 
de kan være i en almindelig 

bil, og kan sættes op af 
salgspersonalet

 

3x3 modul  - 224x224x36 cm (BxHxD)

3x4 modul  - 297x224x36 cm (BxHxD)

4x4 modul  - 297x297x36 cm (BxHxD)



TO GO GO

               - GENNEMTÆNKT,  
KLAR TIL OPSÆTNING FRA BAGAGERUMMET

Mulighed for 
jævn bagbelysning
(Tilvalg)

Solide canvastasker Kanalskinner Samlebeslag

Se mere om ToGoGo på de følgende sider

Fødder

4 
Alle priser er eksklusiv moms, miljøafgift, fragt og ekspedition. Priserne er baseret på modtagelse af en printklar fil.

TO GO GO

               - GENNEMTÆNKT,  
KLAR TIL OPSÆTNING FRA BAGAGERUMMET

Mulighed for 
jævn bagbelysning
(Tilvalg)

Solide canvastasker Kanalskinner Samlebeslag

Se mere om ToGoGo på de følgende sider

Fødder

4 
Alle priser er eksklusiv moms, miljøafgift, fragt og ekspedition. Priserne er baseret på modtagelse af en printklar fil.



PAKKELØSNING

               PAKKELØSNING 1 

INFO
 ● Nem at transportere.
 ● Intet værktøj nødvendigt.
 ● Hurtig opsætning.
 ● Inkl. 5 x bæretasker. 

INKL. SYSTEM, PRINT & BÆRETASKER

STØRRELSE

B: 481 x H: 224 x D: 257 cm

5 
Alle priser er eksklusiv moms, miljøafgift, fragt og ekspedition. Priserne er baseret på modtagelse af en printklar fil.

Størrelse:
B: 484 x H: 224 x D: 260 cm

Standdesign Nr. 1



PAKKELØSNING

               PAKKELØSNING 2 

INFO
 ● Nem at transportere.
 ● Intet værktøj nødvendigt.
 ● Hurtig opsætning.
 ● Inkl. 2 x bæretaske. 

INKL. SYSTEM, PRINT & BÆRETASKE

STØRRELSE

B: 300 x H: 226 x D: 33 cm

6 
Alle priser er eksklusiv moms, miljøafgift, fragt og ekspedition. Priserne er baseret på modtagelse af en printklar fil.

Størrelse:
B: 297 x H: 224 x D: 36 cm

Standdesign Nr. 2



PAKKELØSNING

               PAKKELØSNING 5 

INFO
 ● Nem at transportere.
 ● Intet værktøj nødvendigt.
 ● Hurtig opsætning.
 ● Inkl. 5 x bæretasker. 

INKL. SYSTEM, PRINT & BÆRETASKER

STØRRELSE

B: 554 x H: 226 x D: 257 cm

9 
Alle priser er eksklusiv moms, miljøafgift, fragt og ekspedition. Priserne er baseret på modtagelse af en printklar fil.

Størrelse:
B: 520 x H: 224 x D: 260 cm

Standdesign Nr. 3


