
FREMTIDENS GULVDISPLAY



Kraftfulde og kreative 
In-store løsninger

Som en af pionererne indenfor nyskabende og kreative skilte- 
og eksponeringsløsninger er Harboe Skilte stolte over at kunne 
præsentere vores sortiment af Windo Display produkter, 
der repræsenterer det absolut nyeste og ikke mindst bedste 
indenfor In-Store kommunikation og udstillingsløsninger.

I mere end 20 år har Windo Displays påvirket indkøbsmønstre fra 
det øjeblik kunden træder ind i butikken og helt frem til betaling.

Det hele handler om Din omsætning gennem kundeengagement 
og indkøbsoplevelser via verdens bedste displayløsninger.

Besøg www.harboe-skilte.dk for yderligere inspiration og 
information om Windo Displays produkter.



  

Uendelige muligheder

PromoDek er det oplagte valg til messer og events, og er det mest 
fleksible gulvdisplay der findes. Systemet klikkes hurtigt sammen og 
bringer Din promotion eller udstilling til nye højder.

PromoDek er en meget velegnet løsning til messestande, showrooms, 
produkt præsentationer, shop-in-shop, butik- og event gulve … 
kun fantasien sætter grænser for mulighederne.

Tilføj nemt flere gulvelementer der 
kan placeres i mange former og 
størrelser. Ved at skifte grafikken i 
elementerne giver PromoDek dig et 
langsigtet og kreativt gulvsystem der 
kan bruges til enhver lejlighed.  

Det foretrukne gulvdisplay til messer og events

Slip kreativiteten 
løs med PromoDek®



PromoDek® fordele
• Unik og multifunktionel

• Updatér grafik og billeder på få minutter uden brug af værktøj eller andet

• Nemt at vedligeholde og kan udbygges, ændres og tilpasses alle behov

• Kan bruges til alle kampagner, udstillinger og events

• Skjuler kabler og ledninger

• Stærkt nok til at kunne holde til vægten af en bil

• Let nok til at kunne installeres af én person

• 3x6 meter gulvdisplay samles på under 15 min.



Perfekt til 
showrooms og 
pop-up events

Prisvindende 
messe og 

shop-in-shop 
løsning Vinder

Fremragende
merchandise produkt



Tilpasses nemt alle 
behov og kampagner 

med nye farver, 
billeder og budskaber 

PromoDek elementerne klikkes hurtigt sammen og skaber en den perfekte 
platform for messestand, udstilling og eventområde.

Elementerne er meget holdbare og kan modstå tryk op til 1.250 kg pr. 10 cm2. 
Udover styrke er PromoDek elementer meget lette, kompakte og kræver der-
for ikke meget opbevaringsplads og er nemme at fragte.

Nemt - let og stærkt
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