
 
 

duo.sprint 

 
ο πιο ευέλικτο σύστηµα 

ο µοναδικό στα 3m! 

πτική επικοινωνία µε δύο κινήσεις. 
ής γραφικών µε 

 µονής ή διπλής όψης 

.sprint δέχεται ακόµα διάφορα αξεσουάρ, όπως 
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Το duo.sprint είναι σύστηµα προβολ
τηλεσκοπικό κοντάρι 3 τµηµάτων, µέγιστου ύψους 3m – το 
µοναδικό στην ελληνική αγορά!  
Το σύστηµα δέχεται εκθετήριο
(µπρος-πίσω), από εύκαµπτο ή άκαµπτο υλικό σε διάφορα 
πλάτη. 
Το duo
ράφια, βέργες και θήκες για προσπέκτους (duo.shop), για 
τρισδιάστατο αποτέλεσµα, αλλά και σποτ φωτισµού. 

 

 

 
 

1. Τα τρία πόδια αλουµινίου συνδέονται στο κοντάρι 

υν 

 
 

 
µιση 

Οι πλαστικοί  δακτύλιοι-σφιγκτήρες εξασφαλίζουν 

υ 

 

ος που 

 µπορούν να 

 ειδική 

 
 

 

µε ειδικού τύπου ελαστικό κορδόνι για εύκολη, 
απλή και ασφαλή σύνδεση. Τα πόδια εφαρµόζο
στις υποδοχές (οπές)  που υπάρχουν στη βάση. 
2. Ο ατσάλινος κόµβος προσαρµογής των ποδιών
στο κάτω µέρος του σκελετού είναι απαραίτητος για
τη διατήρηση του κέντρου βάρους και της 
συνολικής σταθερότητας του συστήµατος. 
3. Ο µηχανισµός ασφαλείας (spin-lock) στο
τηλεσκοπικό κοντάρι προσφέρει εύκολη ρύθ
του ύψους χωρίς εργαλεία και εξαρτήµατα.  

σταθερότητα στο κοντάρι αφού αυτό αναπτυχθεί. 
4. Ο δακτύλιος ρύθµισης του ύψους του εκθετηρίο
γλιστρά ελεύθερα στο κοντάρι χωρίς κινδυνο να 
χαθεί, χάρη στην ειδική βίδα που φέρει. Εύκολος
στο χειρισµό και τη ρύθµιση, ο δακτύλιος 
προσφέρει µεγάλη ευελιξία ως προς το ύψ
µπορεί να σταθεί το γραφικό. 
5. Στην κορυφή του κονταριού
προσαρµοστούν µέχρι και 2 γραφικά.   
6. Το σποτ φωτισµού τοποθετείται στην
υποδοχή στο πάνω µέρος του κονταριού.  
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ΑΞΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ! 
 
Ένας σκελετός για αµέτρητες εφαρµογές! 
                                                           Πλάτος συστήµατος: 

          60, 80, 100 & 120 cm 
 

∆υνατότητα προβολής 
δύο όψεων 

 
                             ∆ιάφορα ύψη προβολής 

 
Φωτισµός του θέµατος 

 
                             Γραφικά διαφόρων 
                             σχηµάτων & άκαµπτα 

 
 
 

∆εν είναι πολυτέλεια να βασίζεστε στο duo.sprint! 
 

            
     Θήκες για προσπέκτους, ράφια κ.α   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

duo.sprint 3      
Άξονας Τηλεσκοπικό κοντ ι 3 τµηµάτων  άρ

Ύψος (m)  Εως 3 m (προτεινόµενο 2.5 m)  

Πλάτος (mm)  600  800  1000  1200  

Βάρος (kg)  1.7 kg  1.9 kg  2.1 kg  2.3 kg  
Συσκευασία 
(σωλήνας) (mm)  

διαµ. 
130x1125  

διαµ. 
130x1125  

διαµ. 
130x1125  

διαµ. 
130x1225  

Βάση 
3 πόδια αλουµινίο 0 mm µένα 
κόµβο 

υ µήκους 45  προσαρµοσ σε ατσάλινο 

Υλικό σκελετού Αλουµίνιο 

Εκθετήριο  Μονής και διπλής όψης 
Στήριξη κάτω 
µέρους γραφικού  

Με δακτύλιο ρύθµισης σε οποιοδήποτε ύψος 

Τύποι υλικών Χαρτί, βινύλιο, ύφασµα, καµβάς, µουσαµάς, διάφορα άκαµπτα(KAPA)  

Συσκευασία Σωλήνας από χοντρό χαρτόνι µε νάϋλον πολυτελή θήκη 
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