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Formulate

Nadruk na materiale tekstylnym pozwala czerpać  

z nowych możliwości graficznych i geometrycznych.  

Grafiki drukowane są w technologii sublimacyjnej,  

na materiałach lekko rozciągliwych, ze świetnym 

dostosowaniem się do najmniej spodziewanych 

form. Sam system jest łatwy w montażu i wygodny 

w transporcie. 
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Komunikat 360°

Łatwy montaż
 

Formulate produkowany jest z aluminiowych rur o średnicy 30 i 50 mm. Każdy element oznakowany jest za pomocą numerów  

i kolorów, co ułatwia montaż konstrukcji. 

Dodatkową zaletą są łączniki, które pozwalają na łączenie elementów pod różnymi kątami. 

Jedynym narzędziem, którego trzeba użyć przy montażu niektórych konstrukcji jest klucz imbusowy (dołączany do zestawu).

Stopy stabilizujące Oczka do systemów 
podwieszanych 

Grafikę w łatwy sposób naciąga się  

Dwie średnice aluminiowych rur  

na konstrukcję.

– 30 i 50 mm

Łączenie z innymi 
systemami

Oryginalne i innowacyjne formy

Konstrukcje przystosowane są 

do używania ich na różnych 

Formulate daje możliwość 

Łączenie i stabilizcja

płaszczyznach.

wydrukowania grafiki dwustronnie, 

nadając komunikatowi efekt 360°.

Formulate to intuicyjny i łatwy montaż niezależnie  

od tego jak skomplikowana jest konstrukcja.  

W ofercie znaleźć można ścianki od 3 do 9 m szerokości, 

standy, kolumny, łuki, podwieszenia  

i wiele innych produkowanych na zamówienie.

Dzięki Formulate możesz przełamać tradycyjne kąty  

i zmienić je w niestandardowe kształty. Bądź kreatywny. 

Jedyne, co cię ogranicza, to twoja wyobraźnia. 
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Należy dokręcić śruby 
za pomocą klucza 

imbusowego 

Łącznik do rur 

Instrukcja montażu na systemie

Łączenie za pomocą systemu 

o średnicy 30 mm

samozatrzaskującego się bez 
użycia narzędzi 

TC-30-90T TC-30-S

TC-30-T TC-30-X

Podstawowe rodzaje łączników do rur  

Montaż konstrukcji 

o średnicy 30 mm

 

o średnicy 30 mm

Montaż konstrukcji  

Należy dokręcić śruby o średnicy 50 mm
za pomocą klucza 

imbusowego  

Uwaga:

Do wykonywanych na zamówienie 
konstrukcji dodawany jest zestaw  
z narzędziami, który zawiera:

 - torbę,

 - bawełniane rękawiczki,

 -

Łącznik do rur 

zestaw czterech kluczy imbusowych.

o średnicy 30 mm

Łącznik do rur 

Elementy systemu pogrupowane są za pomocą 

o średnicy 50 mm

kolorowych naklejek. Konstrukcję buduje się 

sekcja po sekcji, jak zabawkę. 

Przykładowe rodzaje montażu 

konstrukcji:
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System rurowy Ponumerowane  
elementy

Prosty 900 mm FMLT-BS-09   2410 (wys.) x 970 (szer.) x 450 (gł.) mm

Prosty 1200 mm FMLT-BS-12   2410 (wys.) x 1270 (szer.) x 450 (gł.) mm

Prosty 1500 mm FMLT-BS-15   2410 (wys.) x 1570 (szer.) x 450 (gł.) mm

Proste w montażu standy, dzięki którym można 

uzyskać efekt 2D lub 3D. Dodatkowym atutem tych 

systemów jest dowolność wydrukowania grafiki 

jednostronnie lub dwustronnie. Formulate  

to nośnik informacji, który dopasuje się do każdego 

miejsca. 

Standy 
Formulate

MS Stand Prosty

Inne wymiary 

dostępne na 

zmówienie 

Stopy stabilizujące 

Materiał: Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm

Kształt: Prosty i łukowy

Grafika: Tekstylna z zamkiem błyskawicznym 

Montaż: Klips samozatrzaskujący, klucz imbusowy 

Dodatkowe akcesoria: Tak

Produkcja: Na zamówienie / Dostępne standardowe 
systemy z półki
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Formulate 
Monolith LED

Podświetlany 

system z 

grafiką dookoła

Formulate Monolith LED FORM-MON-LED-1100   2000/2380 (wys.) x 1100 (szer.) x 350 (gł.) mm

Oferta Standardowa! 

Dostępne 
wiosną 
2019

Odkryta żarówka  
LED

Grafika tekstylna 
wykończona 

zamkiem 
błyskawicznym

Konstrukcję można 

podwyższyć

(opcja dodatkowa)

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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Formulate Monolith Eco

Alternatywa  

dla tradycyjnego  
roll upa 

Dostępne dodatkowe 
akcesoria - kieszonki 

na ulotki, półki, 
uchwyty na iPad.Monolith

600 mm FORM-MON-600   2380 (wys.) x 600 (szer.) x 300 (gł.) mm

800 mm FORM-MON-800   2380 (wys.) x 800 (szer.) x 300 (gł.) mm

900 mm FORM-MON-900   2380 (wys.) x 900 (szer.) x 300 (gł.) mm

1000 mm FORM-MON-1000   2380 (wys.) x 1000 (szer.) x 300 (gł.) mm

1200 mm FORM-MON-1200   2380 (wys.) x 1200 (szer.) x 300 (gł.) mm

1500 mm FORM-MON-1500   2380 (wys.) x 1500 (szer.) x 300 (gł.) mm

Elementy połączone 
elastycznym sznurkiem 

Stalowe stopy 

Składana podstawa 
od rozmiaru 900 mm

Elementy połączone 
elastycznym sznur-

kiem 

Oferta Standardowa!

Eco 800 mm FORM-MON-ECO-800   2009 (wys.) x 800 (szer.) x 378 (gł.) mm

Eco 1000 mm FORM-MON-ECO-1000   2009 (wys.) x 1000 (szer.) x 378 (gł.) mm

Oferta Standardowa!

Rurki  

ø 25 mm

Póka dostępna 
w 4 kolorach 

(opcja dodatkowa)

Uchwyt na iPad 
(opcja dodatkowa)

Kieszonka na ulotki 
(opcja dodatkowa)

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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Łatwe w montażu, trwałe i oryginalne.  

Dostępne w różnych rozmiarach i kształtach 

ścianki Formulate, to nie tylko świetne tło,  

ale także idealny nośnik informacji. 

*System, który ewoluuje !   

Wystarczy dodać elementy do 2 m 

ścianki, aby uzyskać szerszy system 

(nawet do 9 m).

Jeżeli posiadasz jeden system, 

możesz w każdej chwili sprawić, 

żeby ewoluował i wykorzystać go 

ponownie w innym miejscu bez 

konieczności zamawiania całej  

nowej ścianki. 

* Opcja dostępna tylko dla ścianek prostych oraz 

łukowych wertykalnych Formulate ewolucyjnych.

Dostawki nie są kompatybilne ze ściankami  

z oferty standardowej.

Materiał: Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm

Kształt: Prosty i łukowy

Grafika: Tekstylna z zamkiem błyskawicznym

Montaż: Klips samozatrzaskujący, klucz imbusowy

Dodatkowe akcesoria: Tak

Produkcja: Na zamówienie / Dostępne standardowe  
systemy z półki

Ścianki 
Formulate 

Nawet do  

9 m szerokości!

MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna MS3 Ścianka ProstaDostawka Prosta

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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2410 
mm 2410 

mm

6000 mm 9000 mm

Stopy stabilizujące 

umieszczone są 

w jednakowych 
odległościach 

Przykład zmiany ścianki  
MS6 Prostej 6 m...

... w ściankę MS9 Prostą 9 m

+ 3 dostawki

MS2 Ścianka Prosta 
Ewolucyjna

FMLT-WS20-01   2410 (wys.) x 2070 (szer.) x 450 (gł.) mm

Dostawka Prosta FMLT-WS-EXT1000MM   2410 (wys.) x 1070 (szer.) x 450 (gł.) mm

MS2 Ścianka Prosta Ewolucyjna
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Oferta Standardowa!

Formulate Prosty

2400 mm FORM-STR-24   2380 (wys.) x 2350 (szer.) x 400 (gł.) mm

3000 mm FORM-STR-30   2380 (wys.) x 2950 (szer.) x 400 (gł.) mm

4000 mm FORM-STR-40   2380 (wys.) x 3950 (szer.) x 400 (gł.) mm

5000 mm FORM-STR-50   2380 (wys.) x 4950 (szer.) x 400 (gł.) mm

6000 mm FORM-STR-60   2380 (wys.) x 5950 (szer.) x 400 (gł.) mm

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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3,5 m wysokości do 
zagospodarowania 

Kolumny Formulate to nie tylko nośnik informacji,  

ale także ciekawa dekoracja. 

Świetnie sprawdzą się na stoisku  

albo w ciągu komunikacyjnym,  

gdzie mogą służyć jako drogowskazy. 

Materiał: Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z zamkiem błyskawicznym 

Montaż: Klips samozatrzaskujący, klucz imbusowy 

Produkcja: Na zamówienie 

Kolumny
Formulate

AS Kolumna S

Kolumna S FMLT-COL25   2500 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm

AS Kolumna LAS Kolumna M

Kolumna L FMLT-COL35   3500 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mmKolumna M FMLT-COL30   3000 (wys.) x 1000 (szer.) x 1000 (gł.) mm

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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AS Shaped Wall FMLT-CW-01   2000 (wys.) x 2250 (szer.) x 1614 (gł.) mm

Meeting Pody w łatwy sposób wydzielą miejsce do rozmów 

lub stworzą recepcję. 

Grafika tekstylna idealnie układa się na konstrukcji. 

Dwustronny zadruk pozwala na dopasowanie komunikatu 

do wewnętrznej i zewnętrznej części systemu. 

Materiał: Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z zamkiem błyskawicznym 

Montaż: Klips samozatrzaskujący, klucz imbusowy 

Produkcja: Na zamówienie / Dostępne standardowe  
systemy z półki

Formulate  
Meeting Pod 

AS Shaped Wall

Dwustronny komunikat

Łatwy i szybki montaż
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Wysokość 1,75 m 

Przyciągający uwagę system

Stwórz elegancką 

przestrzeń do 

prywatnych rozmów 

AS Chip Wall

AS Chip Wall FMLT-CC-01   1756 (wys.) x 3000 (szer.) x 1820 (gł.) mm

Formulate Meeting Pod

Formulate Meeting Pod FORM-MPOD-01   2100 (wys.) x 2900 (szer.) x 2550 (gł.) mm

Oferta Standardowa!

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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Podwieszenia Formulate stworzone zostały z myślą o 

łatwej i szybkiej instalacji przy zachowaniu wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. 

Świetnie sprawdzą się nie tylko nad stoiskiem, ale także 

w galeriach handlowych czy przejściach na lotniskach. 

Grafika tekstylna świetnie zwieńcza całość. 

Materiał: Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z zamkiem błyskawicznym 

Montaż: Klips samozatrzaskujący, klucz imbusowy 

Produkcja: Na zamówienie / Dostępne standardowe  
systemy z półki

Podwieszenia 
Formulate

Dostępne różne wykończenia 

Grafika może okalać system i mieć otwarty  

lub zamknięty dół. 

Środek może być jednolity lub zadrukowany.

*Oświetlenia nie można dodać do standardowych 

Zapytaj naszego projektanta o 

podwieszeń. 

dodanie oświetlenia  

do podwieszeń o różnym 

kształcie.

Podświetlone podwieszenie  

Dodaj podświetlenie 

na pewno przyciągnie uwagę!

do podwieszenia*

Oświetlenie montuje się  
w bardzo łatwy sposób 

Dodatkowo dostępne 

wewnętrzne oświetlenie 

Dostępne 
wiosną 

Uwaga: Podwieszenia sprzedawane są bez linek i pozostałych elementów 

2019

 

potrzebnych do podwieszenia konstrukcji.
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MS Kwadrat 

MS Rounded Square

MS Okrąg

Oferta Standardowa!

Zapytaj o inne kształty  

z oferty standardowej.

Oferta Standardowa!

Rounded SQ FMH-RSQ-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm

Rounded SQ FMH-RSQ-L100   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Rounded SQ FMH-RSQ-XL100   1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

Kwadrat  150 FMH-SQU-S75   750 (wys.) x 1500 (szer.) x 1500 (gł.) mm

Kwadrat  250 FMH-SQU-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm

Kwadrat  350 FMH-SQU-L100   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Kwadrat  500 FMH-SQU-XL120   1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

Okrąg 150 FMH-RNG-S75   750 (wys.) x 1500 (szer.) x 1500 (gł.) mm

Okrąg 250 FMH-RNG-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm

Okrąg 350 FMH-RNG-L100   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Okrąg 500 FMH-RNG-XL120   1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

Okrąg Ø 1,5 m FMHS-RIN-01   762 (wys.) x 1524 (Ø)  mm

Okrąg Ø 3 m FMHS-RIN-03   914 (wys.) x 3048 (Ø) mm

Okrąg Ø 4,6 m FMHS-RIN-04   1524 (wys.) x 4572 (Ø) mm

Kwadrat 2,4 m FMHS-SQU-01   1067 (wys.) x 2438 (szer.) x 2438 (gł.) mm

Kwadrat 3 m FMHS-SQU-02   1219 (wys.) x 3048 (szer.) x 3048 (gł.) mm
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MS Panel

Panel 250 FMH-FTL-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 30 (gł.) mm

Panel 350 FMH-FTL-L100   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 50 (gł.) mm

Panel 500 FMH-FTL-XL100   1200 (wys.) x 5000 (szer.) x 50 (gł.) mm

MS Prostokąt

Prostokąt 250 FMH-RTG-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 1200 (gł.) mm

Prostokąt 350 FMH-RTG-L100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Prostokąt 500 FMH-RTG-XL100   1200 (wys.) x 2500 (szer.) x 5000 (gł.) mm



Modular   #16

F
o
rm

u
la
teGrafika widoczna 

z trzech stron 

MS Pinwheel

Pinwheel 250 FMH-PIN-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 2500 (gł.) mm

Pinwheel 350 FMH-PIN-L120   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Zindywidualizuj grafikę 

wewnątrz

MS Heksagon 

Heksagon 350 FMH-HEX-L100   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 3500 (gł.) mm

Heksagon 500 FMH-HEX-XL120   1000 (wys.) x 5000 (szer.) x 5000 (gł.) mm

MS Oko

Oko 250 FMH-EYE-M100   1000 (wys.) x 2500 (szer.) x 940 (gł.) mm

Oko 350 FMH-EYE-L120   1000 (wys.) x 3500 (szer.) x 1329 (gł.) mm

Zamów dowolny kształt

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe
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Dzięki dodatkom Formulate w łatwy sposób 

można urozmaicić przestrzeń stoiska i dodać  

jej funkcjonalności. 

Dobrze dobrane akcenty to dodatkowa 

przestrzeń na grafikę.

Materiał: Aluminiowe rurki o średnicy 30 mm

Grafika: Tekstylna z zamkiem błysKawicznym 

Montaż: Klips samozatrzaskujący, klucz imbusowy 

Produkcja: Na zamówienie

Dodatki 
Formulate

Dodatek 05 Łuk

Dodatek 20 półki 800 Dodatek 21 półki 1000

Dodatek 20 półki 800 FMLT-WL20   2610 (wys.) x 870 (szer.) x 751 (gł.) mm Dodatek 21 półki 1000 FMLT-WL21   2610 (wys.) x 1070 (szer.) x 751 (gł.) mm

Dostępne 

dwa 
wykończenia:
z pełną  

lub niepełną 
grafiką

Uzupełnij stoisko dodatkiem 

Formulate

Łuk FMLT-WBWA-05   2610 (wys.) x 1270 (szer.) x 2410 (gł.) mm
Dostępne 
latem 
2019
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Dostępne 
latem 
2019

Mocowanie do kieszonki  
na ulotki

FX839

Kieszonka DL AH5DLP  Format DL (11 x 22 cm)

Kieszonka A5 AH5A5P  Format A5

Kieszonka A4 AH5A4P  Format A4

Dostępna w 4 kolorach:

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwytu FMLT158.

Akcesoria dodają konstrukcji atrakcyjności i funkcjonalności.  

Nowy system został tak skonstruowany, żeby akcesoria można było łatwo 

wymieniać w zależności od potrzeb.

Akcesoria

Uchwyt do lampek

Oświetlenie do podwieszeń

Uniwersalny uchwyt do akcesoriów

Uchwyt do rur 30 mm US903

Uchwyt do rur 30 mm FMLT158

Uchwyt na iPad

Stojak TV

Mocowanie do uchwytu 
na iPad

FX837

Uchwyt biały IPAD-CHU-W  305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm

Uchwyt czarny IPAD-CHU-B  305 (wys.) x 70 (szer.) x 40 (gł.) mm

Mocowanie do uchwytu 
na półkę

FX838

Półka owalna LN133-R  12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm

Półka trójkątna LN133-T  12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm

Półka kwadratowa LN133-S  12 (wys.) x 240 (szer.) x 227 (gł.) mm

Montowana za pomocą uniwersalnego uchwytu FMLT158. 

Uchwyt pasuje do wszystkich modeli z wyjątkiem iPad mini i Pro.  

Montowany za pomocą uniwersalnego uchwytu FMLT158.

Kieszonka na ulotki

Półka

Żarówka LED 45W LED-BULB-45W

Wtyczka EU/UK z kablem 3 m LGT-SOCK-01

Oprawka do 4 żarówek LED LGT-SOCK-04

Torby transportowe 
Dostępne 
wiosną 
2019

(kieszonka na ulotki, półka, uchwyt na tablet)

Torba transportowa TUBE-BAG  300 (wys.) x 1370 (szer.) x 190 (Ø) mm

Torba transportowa WF-BG-S  470 (wys.) x 1700 (szer.) x 400 (gł.) mm

Torba transportowa ABVSS-03  470 (wys.) x 1250 (szer.) x 255 (gł.) mm

Torba transportowa ABVSS-04  500 (wys.) x 1560 (szer.) x 260 (gł.) mm

Stojak TV LN136  1800 (wys.) x 901 (szer.) x 859 (gł.) mm

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe

TUrbaniak
Pływające pole tekstowe



MODULAR
Twórcze rozwiąza




