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Estimado Cliente,

Nos complace verdaderamente hacerle llegar, un año más, 
nuestro Catálogo General 2018. Para concebirlo, hemos 
dirigido nuestros esfuerzos a aumentar nuestra gama de 
soluciones y  a incorporar gran cantidad de novedades 
personalizadas y personalizables. Todo, para dar aún más 
visibilidad a su creatividad.

¡Juntos creamos entusiasmo!
Quiero transmitirle a través de estas páginas, el Entusiasmo 
indiscutible de un Equipo de más de 350 personas 
presentes en 7 países, que hacen posible día a día, que sus 
proyectos sean únicos y exitosos.
  
Nuestras soluciones  ahora también en su móvil
Para hacer más cómoda y rápida la navegación y la 
búsqueda de nuestras más de 7.500 referencias, hemos 
cambiado el look de nuestra web www.doublet.es y la 
hemos hecho responsive, para que pueda consultarla 
también, en cualquier dispositivo móvil.

Nuestro compromiso de mejora continua
La ISO 9001 y 14001 nos ayuda a esforzamos en continuar 
fieles a nuestra filosofía de progreso continuo. Innovamos 
constantemente teniendo en consideración la sostenibilidad 
del planeta, a través del Green Process Doublet, nuestra 
solución para conciliar eco-responsabilidad y calidad.

La Fuerza de su Imagen
Deseamos que las páginas que siguen le sirvan para dar 
fuerza a su comunicación y acompañarle a crear el impacto 
visual necesario para marcar la diferencia. 

Deseamos que el año 2018 sea un año lleno de éxitos, 
prosperidad y logros conjuntos.
Reciba un cordial saludo,

CReADor de ENtUsiASmo

PORTUGAL

DENVER / USA

POLONIA

GRAN BRETAÑA

ALEMANIA

Contacte 
directamente 
con las empresas 
del Grupo Doublet 
en el mundo : 

A su servicio
POR TELÉFONO
93 747 31 00 
ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 153 935

POR CORREO
POL. IND. PLA DE LA BRUGUERA 
C/ DE LA GARROTXA, 131 
08211 CASTELLAR DEL VALLES 
(BARCELONA)

POR FAX
902 112 937
93 747 10 47

POR INTERNET
www.doublet.es

POR E-MAIL
doublet@doublet.es

FRANCIA
DOUBLET
67 RUE DE LILLE
59710 AVELIN
TEL. : 00 33 320 49 48 47
FAX : 00 33 320 49 48 88
e-mail : doublet@doublet.fr

ALEMANIA
BOFA-DOUBLET GmbH
Römerstraße 303 - 305
D-53117 BONN
TEL. : 00 49 228 6834-0
FAX : 00 49 228 67 00 16
e-mail : info@bofa.de

POLONIA
DOUBLET POLFLAG
UL. PIEKARSKA 86
43-300 BIELSKO BIALA
TEL. : 00 48 33 8 16 92 24
FAX : 00 48 33 8 16 92 30
e-mail : doublet@doublet.pl

USA
EPS - DOUBLET
4690 JOLIET STREET
DENVER, CO 80239
TEL : 00 1 303 371 1717
FAX : 00 1 303 371 9149
e-mail : doublet@doublet.com

PORTUGAL
DOUBLET PORTUGAL
RUA JOSÉ FERREIRA CLETO N°7, LOJA C
QUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE
2695-417 SANTA IRIA DE AZÓIA
TEL. : 00 351 21 956 99 26 / 29
FAX : 00 351 21 956 99 30
e-mail : doublet@doublet.pt

GRAN BRETAÑA
DOUBLET UK
ASH HOUSE
8 SECOND CROSS ROAD
TWICKENHAM
MIDDLESEX
TW2 5RF
Tél : 0208 940 1777
e-mail : doublet@doublet.co.uk

FRAN-

EL GRUPO DOUBLET

doublet.com

A SU ESCUCHA

Web

doublet@doublet.es

Mail

Teléfono
902 153 935

Fax
902 112 937

Redes sociales

BILBAO

VALENCIA

BARCELONA

SEVILLA

MADRID

Drodzy Klienci,

Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować kolejną edycję 
katalogu Doublet.
Staraliśmy się skupić nasz wysiłek na poszerzeniu i uaktualnieniu 
oferty w taki sposób, aby móc zaproponować personalizację jak 
największej ilości produktów.
Dobór odpowiednich nośników, sposób i jakość ich 
oznakowania wpływają bezpośrednio na wizerunek 
i postrzeganie marki. Naszym celem i zadaniem jest 
optymalizować widoczności Waszej marki!

Razem tworzymy entuzjazm!
W realizację naszych wspólnych projektów są zaangażowani 
wszyscy pracownicy grupy Doublet!  To niekwestionowany 
entuzjazm zespołu ponad 350 osób obecnych w 7 krajach, które 
każdego dnia starają się, aby wszystkie wspólnie realizowane 
projekty były wyjątkowe i udane.

Nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie!
Biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój naszej planety, 
poprzez Doublet Green Process, inwestujemy w rozwiązania 
gwarantujące eko-odpowiedzialność i jakość. Wybieramy 
materiały recyklingowalne i biodegradowalne, staramy się 
zapewniać recykling wyrobów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do 
bezpośredniego kontaktu.
Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Z serdecznymi pozdrowieniami

PORTUGALIA

DENVER / USA

HISZPANIA

WIELKA BRYTANIA

NIEMCY

Bezpośredni kontakt  
ze wszystkimi 
oddziałami DOUBLET na 

FRANCJA

GRUPA DOUBLET

doublet.com

JESTEŚMY BLISKO CIEBIE

Internet

doublet@doublet.pl

Mail

Telefon
33 8 16 92 24

Fax
33 8 16 92 30

Social media Aleksandra Bylica-Strojny
Prezes Zarządu
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JESTEŚMY DO 
TWOJEJ DYSPOZYCJI

33 816 92 24 
Nasze biuro obsługi klienta 
odpowiada na wszelkie pytania
od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Nasi przedstawiciele handlowi służą fachową 
radą w zakresie doboru produktów. Dojeżdżają 
do klienta, aby wspólnie omówić możliwości 
dotyczące realizacji projektów oraz przedstawić 
produkty. 

Ponieważ każdy projekt 
jest wyjątkowy i wymaga 
zaangażowania

‘‘

’’

doublet.pl
Proste i szybkie zamawianie! 
Wybierz tę opcję przy zamawianiu produktów 
standardowych. Ponad 4000 produktów, które możesz 
zamówić klikając na naszej stronie internetowej.

Bezpłatna wycena, odpowiedź do 48 godzin*

na adres e-mail
doublet@doublet.pl
lub faksem
33 816 92 30 
Prosto i szybko 
*Nie dotyczy  wyceny projektów nietypowych i wycen dla trybun

Zapoznaj się z aktualnościami 

całej grupy Doublet
Doublet na żywo reportaże oraz filmy wideo 

z naszych realizacji.

Aktualności i newsy wywiady z klientami, 

artykuły prasowe.

Doublet na świecie kontakt z filiami Doublet 

na całym świecie.

Oferty specjalne informacje bieżące na 

temat nowości, ofert specjalnych i wyprzedaży!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Telefon

Spotkanie

Internet

Oferta GRATIS

Media 
społecznościowe

1



GRUPA DOUBLET NA ŚWIECIE 
obecna w 7 krajach

Doublet jest firmą rodzinną działającą na skalę międzynarodową. Specjalizujemy się w druku na 
zróżnicowanych mediach i podłożach oraz w obróbce stali, co daje nam możliwość oferowania 
kompleksowych rozwiązań dotyczących komunikacji i wizerunku marki.

Blisko 
Ciebie

Nasze struktury sprzedażowe są tak zorganizo-
wane, abyśmy mogli być jak najbliżej naszych 
klientów. Pracownicy działu sprzedaży i han-
dlowcy są do Twojej dyspozycji, aby w dogod-
ny sposób oferować, doradzać, prezentować 
produkty i usługi respektujące Twoje założenia 
w zakresie czasu realizacji i budżetu.  
Dodatkowo, jesteśmy podzieleni i  pracujemy 
w kilku specjalistycznych działach , np. dział 
evenetów, design’u, trybun i konstrukcji stalo-
wych, etc. , przez co gwarantujemy fachową 
wiedzę i kompetencje naszego personelu.

Nasi 
pracownicy

Aby zapewnić maksymalną satysfakcję z naszej 
obsługi, Doublet zachęca i motywuje swoich 
współpracowników do proaktywnego dzia-
łania, do proponowania swoich inicjatyw, po-
mysłów i inwencji w planowaniu i realizowaniu 
wspólnych projektów. 
Ten sposób zarządzania, bazujący na odpo-
wiedzialności za wspólnie organizowane wy-
darzenia i podejmowane decyzje, gwarantuje 
jednocześnie elastyczność, kreatywność oraz 
dyspozycyjność naszych pracowników.

Stawiamy 
na innowacje

Każdy pracownik naszej grupy ma możliwość 
udziału w procesie innowacji wewnętrznej, 
proponując udoskonalenia i zmiany w zakre-
sie prowadzonych tematów. Równolegle, nasz 
dział R&D prowadzi nieustanie prace i badania 
nad udoskonaleniem procesów produkcyjnych 
oraz wprowadzeniem nowych, innowacyjnych 
materiałów oraz produktów. Połączenie wiedzy 
technologicznej działu R&D oraz kreatywności 
pozostałych naszych ekip jest nieodzownym 
elementem naszego stałego rozwoju.

Branding

OBSZAR DZIAŁANIA
Wyposażenie

Eventy Trybuny i podia
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PEŁEN WACHLARZ 
USŁUG
Twój projekt wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności?
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie współpracy.

RECYCLING
Odpowiedzialność ekologiczna 

firmy Doublet to: stosowanie 
surowców recyklingowalnych lub 

biodegradowalnych, optymalizacja 
procesu stosowania maszyn 
ekologicznych, zapewnienie 

możliwości recyklingu wyrobów.

JAKOŚĆ I CENA
Produkujemy oraz wybieramy do naszej 
oferty produkty solidne i praktyczne. 
Szczególną uwagę zwracamy na aspekt ich 
optymalnego użytkowania, a co za tym 
idzie – Twoje zadowolenie 
i satysfakcję. WSPARCIE W TERENIE

Obecni w 7 krajach, z doświadczeniem 
międzynarodowych rynków, 
  jesteśmy blisko Ciebie, aby wpierać 
        i doradzać w zakresie realizacji 
             Twoich projektów.

LOGISTYKA
Dostarczamy produkty 
w każde miejsce w ustalonym 
terminie. Proponujemy 
sprawdzone rozwiązania 
w zakresie pakowania, 
znakowania produktów 
i ich bezpiecznej dostawy. 
Dopasowujemy się do 
Twoich potrzeb. MAGAZYNOWANIE

Potrzebujesz przechować produkty 
pomiędzy dwoma imprezami?  

Składowanie produktów w magazynach 
Doublet pozwala zoptymalizować 

logistykę, zadbać o jakość produktów 
(przeglądy, czyszczenie, naprawy, etc.), 
oraz w 100% odciąży Cię z obowiązku 
zarządzania zakupionymi produktami.

OBSŁUGA TECHNICZNA
Zakupiłeś trybunę lub podium i potrzebujesz 

osób do ich obsługi? Nasz doświadczony 
personel będzie dla Ciebie wsparciem oraz 

zapewni okresowe przeglądy techniczne 
urządzeń.

MONTAŻ I DEMONTAŻ
Montaż niektórych produktów 
wymaga specjalistycznej 
wiedzy. Doradzamy w zakresie 
sugerowanych sposobów 
montażu oraz oferujemy 
usługi montażu i demontażu. 
Gwarantujemy prawidłowy 
i bezpieczny montaż i 
demontaż.

+

ZŁOTY MEDAL MTPTrybuny demontowalne Doublet nagrodzone Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Budownictwa Budma. 

Kompleksowa obsługa zleceń!
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WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Dzięki nowoczesnemu, bogatemu parkowi maszynowemu łączącemu 
różne technologie druku i wykończenia, gwarantujemy wysoką 
jakość produktów i szybką realizację zamówień. Nasze doświadczenie 
w drukowaniu cyfrowym i sitodruku daje Ci swobodę wyboru 
różnorodnych nośników tekstylnych (tkaniny flagowe, dekoracyjne, 
namiotowe, ...) lub sztywnych (PCV, aluminium, drewno ...). 
Realizujemy zlecenia  pojedyncze i seryjne, na różnych materiałach 
i w różnych formatach. 
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usługi

Specjalizujemy się
w druku cyfrowym.

Drukujemy produkty eksponowane
na zewnątrz  i wewnątrz.

Prześlij projekt!
Doradzimy i zajmiemy się 

jego realizacją!

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE
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WŁASNA SZWALNIA
Posiadamy własną szwalnię z doświadczonym, 
wieloletnim personelem. Szyjemy flagi,  wydruki 
tekstylne, beach flagi dopasowane do masztów, balony 
i figury pneumatyczne, poszycia do namiotów, etc. 
Bazujemy na sprawdzonych materiałach i standardach 
szycia, gwarantujących odpowiednią jakość produktów.
To zaplecze pozwala nam również realizować zlecenia 
indywidulane i nietypowe w zakresie konfekcjonowania, 
pakowania czy foliowania produktów.
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usługi

Produkty i tekstylia
reklamowe uszyte na

miarę Twoich wydarzeń!
Starannie obszyte, 
docięte termicznie

lub dopasowane
do kształtu produktu.

Odpowiadamy na 
Twoje potrzeby!



8

OBRÓBKA STALI
Nasz warsztat spawalniczy zajmuje się głównie 
produkcją konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.
Począwszy od produkcji barierek zabezpieczających 
i podiów, poprzez projektowanie i produkcję 
wymagających trybun teleskopowych. Realizujemy 
wszelkie projekty w zakresie indywidualnych konstrukcji 
reklamowych, systemów oznakowania i reklamy 
wizualnej. Własny park maszynowy oraz własne zaplecze 
projektowe są gwarancją elastycznego zarządzania 
produkcją i możliwości samodzielnego realizowania 
zleceń.
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usługi

Projektujemy i wykonujemy 
produkty bezpieczne i zgodne 
z obowiązującymi normami!

Dobieramy materiały i tworzywa, 
które gwarantują trwałość, 

wytrzymałość i estetykę.
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SYNERGIA 
KOMPETENCJI
Różnorodność naszych kompetencji pozwala nam realizować 
indywidualne, ambitne projekty. Wymagają one wiedzy z zakresu 
różnych dziedzin: obróbki stali, druku, technologii led oraz wiedzy 
dotyczącej użytkowania produktu.  Jesteśmy do Twojej dyspozycji, 
aby wspólnie tworzyć i planować zaskakujące rozwiązania na 
potrzeby dekoracji otaczającej nas przestrzeni oraz imprez. Synergia 
naszych umiejętności gwarantuje Ci jednego rozmówcę dla całego 
Twojego projektu.
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usługi
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Swobodnie powiewające flagi przyciągają uwagę.
Proponujemy szeroką gamę flag oraz beach flag, 
gwarantujących skuteczną komunikację w zakresie 
wizerunku marki lub przekazu reklamowego.

Wznieś wysoko 
Twoje barwy!

FL
AG

I I
 M

AS
ZT

Y
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Flagi i maszty

Seria 15 x 24 cm 70 x 100 cm 100 x 150 cm 125 x 200 cm 150 x 240 cm

12 zł 29 zł 42 zł 59 zł 81 zł

13 zł 36 zł 65 zł 109 zł 149 zł

UE 12 zł 19 zł 32 zł 69 zł 91 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

S1
S2

  Flagi w innym 
rozmiarze
- prosimy o kontakt.

Cennik flag pozostałych państw, 
organizacji międzynarodowych

na stronie www.doublet.pl
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 UE S1 Austria S1 Belgia S1 Bułgaria S1 Chorwacja S2 Cypr S2

 Czechy S2 Dania S2 Estonia S1  Finlandia S2 Francja        S1 Grecja S2

 Hiszpania S1 Hiszpania        S2 Holandia S1 Irlandia S1 Litwa S1 Luksemburg S1
   (z herbem)

 Łotwa S1 Malta S2 Niemcy S1 Polska S1 Portugalia S2 Rumunia S2
       (cena specjalna)     

 Słowacja S2 Słowenia S2 Szwecja S2 Węgry S1 Wielka Brytania S2 Włochy S1

Flagi Unii Europejskiej i państw członkowskich

Barwy narodowe
Barwy polskie oraz barwy unijne 
w układzie pionowym. Rozmiar: 
300 x 100 cm. W przypadku 
flagi polskiej, w układzie ban-
nerowym (pionowym), barwa 
biała jako bardziej zaszczy-
tna zawsze znajduje się przy 
maszcie, drzewcu lub linie. 
W ten sposób, najważniejsza 
barwa z góry staje się 
najważniejszą barwą przy linie 
w układzie pionowym.
+ informacji na doublet.com

Dwanaście pięcioramiennych gwiazd na fladze Unii Europejskiej, ułożonych koliście na niebieskim 
tle przejęto od Rady Europy w 1986 roku. Kolor niebieski to niebo, zarazem symbol boskości, prawdy 
i czystości. Koło oznacza jedność. Gwiazdy pozostają w niezmiennej liczbie i  są zawsze skierowane ku 
górze. 

(cena specjalna)

Ref. Oznaczenie  1 szt.
24862 Barwy polskie 69 zł
24863 Barwa UE 98 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

69 zł

Barwy 
narodowe

już od

http://www.doublet.pl


Flaga Polski
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Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com 15

 Łotwa S1 Malta S2 Niemcy S1 Polska S1 Portugalia S2 Rumunia S2
       (cena specjalna)     

Flaga Polski i flaga Polski z orzełkiem
Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch równych poziomych pasach. Flagą 
państwową jest również flaga z umieszczonym pośrodku godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Flaga 15 x 24 cm 70 x 100 cm 100 x 150 cm 125 x 200 cm 150 x 240 cm
Flaga Polski 9 zł 12 zł 19 zł 39 zł 75 zł
Flaga Polski z orzełkiem 15 zł 23 zł 39 zł 79 zł 115 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Flaga Prestiż
Elegancka flaga nadrukowana na połyskującej satynie. 
Uszyta z dwóch warstw tkaniny, co gwarantuje 
soczystość kolorów z obu stron flagi. Wykończona 
złotymi frędzlami. Rozmiar: 100 x 150 cm.
Użytkowanie wewnętrzne.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85731  342 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Godło papierowe
Godło oszklone w różnych ramach. Rozmiar 30 x 40 cm.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86440 Rama plastikowa 16 zł
86439 Rama drewniana 18 zł
3995 Rama aluminiowa 41 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Gobelin
Wykonany z mieszanki wełny (80 %) 
i poliamidu (20%). Rozmiar: 90 x 80 cm.
Ref. 4000  129 zł
+ informacji na doublet.com
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Godło emaliowane
Herb emaliowany z godłem Polski w rozmiarze 50 x 40 cm.
+ informacji na doublet.com/2eu0
Ref. 10  169 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Szarfa
100 % poliester, staranne wykończenie. Długość 2 m, 
szerokość 10 cm.
+ informacji na doublet.com/2eua
Ref. 998  34 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Kotyliony
Wykonane z atłasowych wstążek i taśmy rypsowej, 
zabezpieczone przed strzępieniem. 
Dostarczane z agrafkami. 
Rozmiary kotylionów: 
S: 4 x 8 cm, M: 5 x 11 cm, L: 9 x 19 cm
+ informacji na doublet.com/2euk

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86681 Kotylion S 3 zł
86684 Kotylion M 4 zł
86685 Kotylion L 6 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

342 zł

Flaga 
Prestiż

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2eu0
http://www.doublet.com/2eua
http://www.doublet.com/2euk
http://www.doublet.com/295
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Warto wiedzieć, żeby dobrze wybrać!

Wykończenie flag

400 x 600 cm

300 x 450 cm

200 x 300 cm

150 x 240 cm

150 x 240 cm

125 x 200 cm

100 x 150 cm

70 x 100 cm

12 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

3 m

11 m

4 m

Rozmiary flag poziomych
Kilka wskazówek, aby pomóc wybrać odpowiedni rozmiar flagi.

Karabińczyki
Wszywane co 50 cm. 
Dodatkowo taśma 
wzmacniająca. 

Oczka 
Oczka metalowe nabijane 
na taśmie wzmacniającej. 

Tunel
Tunel przeszyty z boku 
flagi, zamknięty u góry.



Flagi reklamowe poziome

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com 17
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Zaufali 
nam

   Rozmiary 
niestandardowe

Nasze zaplecze produkcyjne pozwala 
na realizację najbardziej nietypowych 

formatów. Odpowiadamy na każde 
zapytanie w temacie flag.
Prosimy o kontakt. 

350 x 100 cm 
350 x 120 cm

400 x 120 cm
400 x 150 cm

200 x 75 cm

300 x 100 cm
300 x 120 cm250 x 80 cm

10 m

8 m

6 m

5 m

4 m

Rozmiary flag pionowych

250 x 70 cm

Flaga reklamowa pozioma
Flagi reklamowe drukowane cyfrowo na dzianinie poliestrowej ok. 115 g/m², obszyte z trzech 
stron podwójnym szwem. Od strony masztu wzmocnione taśmą poliestrową z karabińczykami 
mocowanymi co 50 cm lub posiadające przeszyty tunel na drzewiec, zaszyty od góry.
Przedstawione w tabelach ceny dotyczą wybranych rozmiarów flag. 
Możliwość wykonania flag w dowolnym rozmiarze i dla każdej ilości sztuk. 
Przy większych nakładach flag, wyceny są przygotowane w oparciu o sitodruk.
+ informacji na doublet.com

Ref. Rozmiar (wys. x szer.)  1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.
9996 Flaga reklamowa pozioma 70 x 100 cm 56 zł 39 zł 28 zł 27 zł
9996 Flaga reklamowa pozioma 100 x 150 cm 78 zł 62 zł 57 zł 55 zł
9996 Flaga reklamowa pozioma 125 x 200 cm 104 zł 95 zł 88 zł 86 zł
9996 Flaga reklamowa pozioma 150 x 240 cm 144 zł 137 zł 126 zł 108 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Flaga reklamowa pionowa
Flaga pionowa do wciągnięcia na maszt.
Flagi reklamowe drukowane cyfrowo na dzianinie poliestrowej ok. 115 g/m², obszyte z trzech 
stron podwójnym szwem. Od strony masztu wzmocnione taśmą poliestrową z karabińczykami 
mocowanymi co 50 cm.  
Przedstawione w tabelach ceny dotyczą wybranych rozmiarów flag. 
Możliwość wykonania flag w dowolnym rozmiarze, z dowolnym wykończeniem, dla każdej 
ilości sztuk. Przy większych nakładach flag, wyceny są przygotowane w oparciu o  sitodruk.
+ informacji na doublet.com

Ref. Rozmiar (wys. x szer.)  1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.
9996 Flaga reklamowa pionowa 200 x 75 cm 78 zł 59 zł 53 zł 49 zł
9996 Flaga reklamowa pionowa 300 x 100 cm 118 zł 114 zł 99 zł 89 zł
9996 Flaga reklamowa pionowa 400 x 150 cm 222 zł 210 zł 198 zł 179 zł
9996 Flaga reklamowa pionowa 500 x 150 cm 263 zł 225 zł 208 zł 206 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Jak zamawiać flagi reklamowe?

Flagi reklamowe nie mają standardowych rozmiarów, nie 

mają ograniczeń w zakresie ilości zamawianych sztuk. 

Przy zamówieniu należy wskazać rozmiar flagi, nakład oraz 

przesłać plik w wersji do druku. 
Pliki prosimy przesyłać w formacie EPS, AI lub PDF  w wersji 

edytowalnej. Dostępna szczegółowa specyfikacja dotycząca 

przygotowania plików do druku – prosimy o kontakt na 

adres e-mail:  doublet@doublet.pl

27 zł

Flaga reklamowa 
pozioma

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Stojaczki do flag stołowych
Wykonane z blachy mosiężnej – w kolorze 
złotym lub ze stali niklowanej w kolorze  sre-
brnym. Średnica podstawy: 6 cm, wysokość 
masztu 34 cm.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
75 Złoty 1 ramienny 24 zł
76 Złoty 2 ramienny 28 zł
77 Złoty 3 ramienny 34 zł
80 Srebrny 1 ramienny 26 zł
81 Srebrny 2 ramienny 33 zł
82 Srebrny 3 ramienny 39 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Wejdź na www.doublet.pl 
i zobacz pełną ofertę na flagi 
stołowe.

INFOi

Flagi 10 x 15 cm na stojaczku plastikowym
Flagi drukowane na satynie, mocowane na plastikowym drzewcu zakończonym gro-
tem. Nadruk dwustronny (z przebiciem na lewą stronę). Rozmiar flagi: 10 x 15 cm. 
Wysokość maszcika: 28 cm. Plastikowy stojaczek w opcji dodatkowej. 
Maszcik i stojaczek w kolorze czarnym, grot masztu w kolorze złota.
+ informacji na doublet.com/2f63

40

Ref. Oznaczenie  15 szt. 25 szt. 50 szt. 100 szt.
85729 Flaga na drzewcu plastikowym 19 zł 15 zł 10 zł 9,50 zł
85730 Stojaczek  czarny 5 zł 4,50 zł 4 zł 3,50 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Flagi 15 x 24 cm na stojaczku metalowym
Flagi drukowane na satynie, mocowane na metalowym stojaczku. Nadruk dwustronny 
(z przebiciem na lewą stronę). Rozmiar flagi: 15 x 24 cm. Wysokość maszcika: 30 cm.
+ informacji na doublet.com/2f68

Ref. Oznaczenie 10 szt. 25 szt. 50 szt. 100 szt.
86672 Flaga na stojaczku metalowym 28 zł 26 zł 24 zł 21 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

21 zł

Flagi 15 x 24 cm 
na stojaczku 
metalowym

już od

Flagi stołowe

Cennik flag państwowych 
15 x 24 cm na 
www.doublet.pl  

INFOi

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1v2r
http://www.doublet.com/1vfo
http://www.doublet.com/2f63
http://www.doublet.com/2f68
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Wykonujemy również łańcuchy 
reklamowe z dowolnym nadrukiem

Łańcuch z logo UE
Wykonany z  polietylenu (folia). Łańcuch o  dł. 4 m, zbudowany z  15 proporczyków 
z logo UE. Rozmiar proporczyka 20 x 30 cm. Do użytku wewnętrznego.
+ informacji na doublet.com/1kf0

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
4441 Łańcuch z logo UE 33 zł 29 zł 25 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

PLUS

Łańcuch trójkątny
Wykonany z tkaniny poliestrowej. 
Łańcuch 10–cio metrowy zbudowany z 18 trójkątnych figur o podstawie 20 cm roz-
mieszczonych na długości około 8 m. Do użytku zewnętrznego i  wewnętrznego. 
Taśma poliestrowa w kolorze bordowym.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
69739 Łańcuch trójkatny 36 zł 32 zł 29 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Łańcuch prostokątny
Wykonany z tkaniny poliestrowej. 
Łańcuch 10–cio metrowy zbudowany z  18 figur 20  x  30  cm rozmieszczonych na 
długości około 8 m. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. 
Taśma poliestrowa w kolorze bordowym.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
69738 Łańcuch prostokątny 36 zł 32 zł 29 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Proporczyki reklamowe
Bardzo eleganckie proporczyki drukowane 
na tkaninach atłasowych, usztywniane 
wkładką z  flizeliny. Różne kształty oraz różne 
wykończenia. W  standardzie proporczyki 
są obszywane sznureczkiem, ale mogą 
być również wykończone frędzlami lub 
zakończone pomponikiem. 
W opcji dodatkowej pozioma poprzeczka 
do zawieszenia proporczyka.
+ informacji na doublet.com
Ref. 989  Wycena indywidualna

PLUS

STANDARD

Stojaczki do proporczyków
Stojaczek chromowany o średnicy podstawy 
11 cm i wysokości masztu 42 cm lub 
stojaczki drewniane w kolorze wiśni 
dostępne w 3 wysokościach.
+ informacji na doublet.com/21r6

PLUS

Łańcuch reklamowy
Łańcuch drukowany na tkaninie poliestrowej impregnowanej , o gramaturze 
200 g/m2. Nadruk dwustronny (z przebiciem na lewą stronę). 
Trójkąty o wymiarze 20 x 30 cm , wszyte w taśmę o szerokości 15 mm. 
Wycena indywidualna.
+ informacji na doublet.com/2f6s
Ref. 8  Wycena indywidualna

Ref. Oznaczenie  1 szt.
2930 Stojak jednoramienny chromowany 27 zł
7148 Stojaczek drewniany 40 cm 19 zł
7149 Stojaczek drewniany 50 cm 24 zł
7150 Stojaczek drewniany 60 cm 27 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Łańcuchy reklamowe

http://www.doublet.com/1kf0
http://www.doublet.com/1kf0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1vfo
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/21r6
http://www.doublet.com/2f6s
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Udekoruj salę konferencyjną
Flagi reklamowe, państwowe, organizacji międzynarodowych.

Flagi i stojaki gabinetowe



Flagi na stojaki gabinetowe
 ▲ Rozmiar: 100 x 150 cm
 ▲Materiał: poliester lub satyna

Flagi w rozmiarze 100 x 150 cm, drukowane na poliestrze lub na satynie. Dwie opcje 
wykończenia: tunel – flaga nakładana bezpośrednio na maszt lub oczka – flaga moco-
wana do masztu przy pomocy specjalnych pierścieni. Należy przyjąć 2 pierścienie na 
1 flagę. Nadruk jednostronny.
+ informacji na doublet.com

Stojaki gabinetowe 
 ▲ Średnica podstawy od 27 do 36 cm

Stojaki przeznaczone do ekspozycji flag wewnątrz pomieszczeń. Wykonane ze stali 
lakierowanej proszkowo lub z drewna z elementami mosiądzu polerowanego. Podane 
ceny dotyczą stojaków lakierowanych na kolor złoty, z ilością ramion od 1 oraz 3. 
Średnice podstaw stojaków: light – 27 cm, klasyczny – 36 cm, ekskluzywny – 27 cm. 
Inne kolory oraz inna ilość ramion  dostępne na zamówienie. 
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86477 Stojak light 131 zł

63 Stojak klasyczny 1 155 zł
65 Stojak klasyczny 3 209 zł

85733 Stojak Prestiż 1 320 zł
85735 Stojak Prestiż 3 474 zł
6301  Stojak ekskluzywny 2 225 zł
6303 Stojak ekskluzywny 3 312 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Maszty do stojaków gabinetowych
 ▲ Długość: 220 cm
 ▲ Średnica: 2,5 cm

Maszty dopasowane do stojaków gabinetowych. Maszt klasyczny stalowy lakierowany 
na kolor złoty, zakończony kulką.  Maszt ekskluzywny wykonany z drewna z elemen-
tami mosiądzu. Długość 220 cm, średnica 2,5 cm, maszty dwuelementowe.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
69 Maszt klasyczny 54 zł

85732 Maszt Prestiż 75 zł
6901 Maszt ekskluzywny 68 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

A

B

C

A B C D

Flagi i stojaki gabinetowe
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Ref. Oznaczenie  1 szt.
9996 Flaga 100 x 150 poliester 79 zł

86674 Flaga 100 x 150 satyna 115 zł
85731 Flaga 100 x 150 cm Prestiż 342 zł
86673 Flaga 100 x 150 cm Prestiż bez frędzli 259 zł
85384 Pierścień do flagi z oczkami 6 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

A

B

C

A B

C

D

79 zł

Flagi na stojaki 
gabinetowe

już od

http://www.doublet.com/1f2d
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Maszty występują w 2 kształtach:

Prosty segmentowy (1) dla masztów 
aluminiowych
Stożkowy (2) dla masztów z włókna 
szklanego

21

Stacjonarne maszty flagowe

Wersje masztów

Montowane przed budynkami instytucji, przedsiębiorstw, w przestrzeni publicznej lub na parkingach.
Gwarantują prawidłową i estetyczną ekspozycję flag państwowych, urzędowych i reklamowych.

Wersja standard
Maszt z linką 

prowadzoną na 

zewnątrz masztu, 

mocowaną do knagi 

zamocowanej na rurze 

masztu.

Wersja zamek
Maszt z linką mocowaną 

do knagi wewnątrz 

masztu.  Dostarczany 

z zamkiem zamykanym 

na kluczyk.

Wersja z ramieniem
Maszt wyposażony w poziome, 

obrotowe ramię, gwarantujące 

czytelność flagi w każdych 

warunkach pogodowych. 

Zmiana flagi wymaga 

położenia masztu. 

Kształt

Warto wiedzieć, żeby dobrze wybrać! 

22

Maszty flagowe

Wersja z wciąganym 
ramieniem
Maszt wyposażony we wciągane 

ramię, gwarantujące czytelność 

flagi w każdych warunkach 

pogodowych. Zmiana flagi nie 

wymaga położenia masztu. 

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCEMAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCEMAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Montaż
Montaż do podłoża na 
stopie betonowej oraz tzw. 
zawiasie, który gwarantuje 
prawidłowe wypozio-
mowanie masztu i daje 
możliwość jego położenia, 
np. w przypadku konse-
rwacji masztu.

Akcesoria

Standard Zamek
Ramię 

obrotowe 
stałe 

Ramię 
obrotowe 
wciągane

Kopułka 
biała    

Linka    

Knaga    

Zamek    

Obejmy 
(x 5 szt.)    

Obciążnik    

Windtracker    



MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Knaga Linka

Poziome ramię obrotowe Obciążnik

Obciążnik

Zamek Linka

Kopuła płaska Wciągane ramię obrotowe Zamek

Maszt z włókna szklanego
Maszt w wersji standard
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, knagę oraz 
linkę prowadzoną na zewnątrz masztu.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
801 Maszt WS standard 6 m 616 zł
802 Maszt WS standard 8 m 700 zł
804 Maszt WS standard 10 m 840 zł
805 Maszt WS standard 12 m 980 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Maszt z zamkiem
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, linkę prowadzoną 
wewnątrz masztu oraz knagę zamykaną na kluczyk.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
806 Maszt WS z zamkiem 6 m 735 zł
808 Maszt WS z zamkiem 8 m 931 zł
809 Maszt WS z zamkiem 10 m 1 071 zł
810 Maszt WS z zamkiem 12 m 1 211 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Maszt z poziomym ramieniem obrotowym
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską oraz poziome ramię obrotowe. 
Zmiana flagi wymaga położenia masztu.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
811 Maszt WS ramię stałe 6 m 784 zł
813 Maszt WS ramię stałe 8 m 868 zł
814 Maszt WS ramię stałe 10 m 1 008 zł
815 Maszt WS ramię stałe 12 m 1 148 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Maszt z wciąganym ramieniem banerowym
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską oraz wciągane ramię obrotowe. 
Zmiana flagi nie wymaga położenia masztu.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
816 Maszt WS ramię wciągane 6 m 847 zł
818 Maszt WS ramię wciągane 8 m 931 zł
819 Maszt WS ramię wciągane 10 m 1 078 zł
820 Maszt WS ramię wciągane 12 m 1 211 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Maszty flagowe
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Standard Zamek
Ramię 

obrotowe 
stałe 

Ramię 
obrotowe 
wciągane

Kopułka 
biała    

Linka    

Knaga    

Zamek    

Obejmy 
(x 5 szt.)    

Obciążnik    

Windtracker    

616 zł

Maszt w wersji 
standard

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Maszty i uchwyty fasadowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji24

Zewnętrzne uchwyty flagowe

Uchwyt fasadowy z oczkami
 ▲ Długość: 60 cm, 80 cm

Banner PCV naprężany przy pomocy linek gumowych.
Wysięgnik ze stali ocynkowanej pomalowany na biało. Średnica 6 cm, długość 60 
lub 80 cm. Przyspawane oczka, płytka stalowa 20 x 20 cm z nawierconymi otworami 
(śruby niedostarczone). Bannery PCV dwustronnie drukowane w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com

40STANDARD

Regulowany uchwyt fasadowy inox
 ▲ Długość: 72 cm

Banner PCV naprężany przy pomocy regulowanych wysięgników.
Wysięgnik ze stali nierdzewnej. Średnica 4,1 cm, długość 72 cm. Płytka mocująca 
wysięgnik do fasady w rozmiarze 19,8 x 19,1 cm. Śruby niedostarczone, zalecane śruby 
fi 12. Bannery PCV dwustronnie drukowane, o szer. 59 cm w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86492 Regulowany uchwyt fasadowy inox 1 449 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Uchwyt ścienny w kształcie herbu
Uchwyty wykonane ze stali, malowane proszkowo na 
kolor złoty matowy. Inne kolory na specjalne zamówienie. 
Ilość ramion od 1 do 3. 
Wewnętrzna średnica rury: 23 mm.
+ informacji na doublet.com

Uchwyt ścienny w kształcie rombu
Uchwyty wykonane ze stali, malowane proszkowo na 
kolor czarny lub złoty matowy. Inne kolory na specjalne 
zamówienie. Ilość ramion od 1 do 3. 
Wewnętrzna średnica rury: 23 mm.
+ informacji na doublet.com

Uchwyt flagowy na słupy
Uniwersalny uchwyt flagowy, który można zamocować 
na każdym słupie. Wyposażony w  taśmę ze stali 
nierdzewnej oraz śrubę naciągającą.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
96 Uchwyt „herb” 1 99 zł
97 Uchwyt „herb” 2 124 zł
98 Uchwyt „herb” 3 143 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
70 Uchwyt „romb” 1 33 zł
71 Uchwyt „romb” 2 44 zł
72 Uchwyt „romb” 3 53 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85736 Uchwyt na słup 1 49 zł
85737 Uchwyt na słup 2 60 zł
85738 Uchwyt na słup 3 70 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
9995 Banner PCV dwustronny PCV 59 x 100 cm 62 zł
9995 Banner PCV dwustronny PCV 59 x 180 cm 89 zł
9995 Banner PCV dwustronny PCV 59 x 260 cm 125 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86484 Uchwyt fasadowy z oczkami biały 60 cm (para) 599 zł
86485 Uchwyt fasadowy z oczkami ocynkowany 60 cm (para) 329 zł
86486 Uchwyt fasadowy z oczkami biały 80 cm (para) 627 zł
86487 Uchwyt fasadowy z oczkami ocynkowany 80 cm (para) 543 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Drzewiec aluminiowy
Lekki teleskopowy drzewiec. Średnica: 30 mm.
Wysokość regulowana do 190 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 5783  59 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Drzewiec sztandarowy z orzełkiem
Drzewiec  z drewna lakierowanego wykończony złotymi lub srebrnymi końcówkami. 
Średnica: 35 mm, wysokość 2,5 m.
+ informacji na doublet.com

Drzewiec drewniany
Drzewce z drewna bukowego o średnicy 
22 mm, pasujące do oferowanych stojaków 
i uchwytów. Inne długości i średnice - prosimy 
o kontakt. Dostępna również wersja woskowana, 
minimalna ilość zamówienia 25 sztuk.
+ informacji na doublet.com/2g30

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85369 Drzewiec drewniany 150 cm 4 zł
26844 Drzewiec drewniany 180 cm 5 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Ref. Oznaczenie  1 szt.
1830 Drzewiec okucia srebrne 899 zł
1832 Drzewiec okucia złote 911 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

59 zł

Drzewiec 
aluminiowy

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/17lc
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2g30
http://www.doublet.com/295


Maszty flagowe
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Ref. Oznaczenie  1 szt.
836 Maszt A ramię wciągane 6 m - 2 elementy 973 zł
838 Maszt A ramię wciągane 8 m - 2 elementy 1 057 zł
840 Maszt A ramię wciągane 10 m - 3 elementy 1 253 zł
841 Maszt A ramię wciągane 12 m - 3 elementy 1 330 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

MAT FIBRE DE VERRE STANDARD MAT FIBRE DE VERRE ANTIVOL MAT FIBRE DE VERRE AVEC POTENCE

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Kopuła płaska

Knaga Linka

Poziome ramię obrotowe Obciążnik

Obciążnik

Zamek Linka

Kopuła płaska Wciągane ramię obrotowe Zamek

Ref. Oznaczenie  1 szt.
831 Maszt A ramię stałe 6 m - 2 elementy 910 zł
833 Maszt A ramię stałe 8 m - 2 elementy 994 zł
834 Maszt A ramię stałe 10 m - 3 elementy 1 141 zł
835 Maszt A ramię stałe 12 m - 3 elementy 1 267 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Maszt w wersji standard
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, knagę oraz linkę 
prowadzoną na zewnątrz masztu.
+ informacji na doublet.com

Maszt z zamkiem
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską, głowicę obrotową, linkę prowadzoną 
wewnątrz masztu oraz knagę zamykaną na kluczyk
+ informacji na doublet.com

Maszt z poziomym ramieniem obrotowym
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską, oraz poziome ramię obrotowe. zmiana flagi 
wymaga położenia masztu.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
821 Maszt A standard 6 m - 2 elementy 742 zł
823 Maszt A standard 8 m - 2 elementy 826 zł
824 Maszt A standard 10 m - 3 elementy 1 021 zł
825 Maszt A standard 12 m - 3 elementy 1 133 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
826 Maszt A z zamkiem 6 m - 2 elementy 861 zł
828 Maszt A z zamkiem 8 m - 2 elementy 945 zł
829 Maszt A z zamkiem 10 m - 3 elementy 1 141 zł
830 Maszt A z zamkiem 12 m - 3 elementy 1 253 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Maszt z wciąganym ramieniem banerowym
Maszt wyposażony w białą kopułę płaską, oraz wciągane ramię obrotowe. zmiana flagi 
nie wymaga położenia masztu.
+ informacji na doublet.com

Maszt aluminiowy segmentowy

742 zł

Maszt w wersji 
standard

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Flagi do dekoracji ulic

Montaż na lampie

Nadruk Materiał Ekspozycja Jakość druku Wytrzymałość Flexifix

Poliester jednostronny* tkanina
dół swobodnie 
powiewający ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ pojedynczy lub 

podwójny

PCV dwustronny plandeka
góra i dół 

naciągnięte na 
wysięgnik

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ podwójny

Warto wiedzieć, żeby dobrze wybrać! 

Udekoruj ulice, parkingi  wieszając flagi na lampach lub słupach. Oferujemy bezpieczny i skuteczny 
sposób czasowej lub całorocznej ekspozycji flag w przestrzeni publicznej. Proponujemy kilka rozwiązań 
gwarantujących maksymalny efekt wizualny i skuteczną komunikację.

Materiał

Flaga trójkątna
Jej kształt  pozwala na swobodny 
montaż na różnej wysokości lampy,  
bez ryzyka zakłócenia ruchu 
ulicznego.

Flaga może być mocowana na dwa 
sposoby: ostrym końcem ku górze 
lub ku dołowi, w zależności od 
pożądanego efektu wizualnego.

Flexifix pojedynczy 
wysięgnik
System z górnym wysięgnikiem. 
Dolna część flagi, wykończona 
oczkiem, mocowana do słupa przy 
pomocy obejmy.

Flaga swobodnie powiewa na 
wietrze i przyciąga uwagę.

Flexifix podwójny 
wysięgnik
System z górnym i dolnym 
wysięgnikiem. Flaga doskonale 
naciągnięta pomiędzy dwoma 
ramionami, czytelna bez względu 
na pogodę.  

System zalecany do ekspozycji 
bannerów PCV obustronnie 
drukowanych.

Zalecana wysokość
4.5 m

Zalecana wysokość
4.5 m

Zestawienie cech dwóch podstawowych, zalecanych materiałów. Inne materiały do rozważenia względem projektów i specyficznych oczekiwań.

26

System Flexifix

*materiał drukowany jednostronnie z doskonałym przedrukiem na lewą stronę.



Montaż na dwa sposoby!
Ostrym końcem w górę 

lub w dół!

ZALETY FLAGI

 ✓ łatwy i szybki montaż
 ✓ oryginalny kształt
 ✓ kształt bezpieczny dla stref silnego wiatru
 ✓ wymóg jednego wysięgnika

System Flexifix

27
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Flaga Flexifix trójkątna
Flaga przyciągająca uwagę!
Flaga trójkątna dostosowana do montażu na wysięgnikach Flexifix. Drukowana na 
materiale poliestrowym 115 g/m². Nadruk jednostronny z doskonałym przedrukiem na 
stronę lewą. Wzmocniona taśmą gurtową od strony masztu. Oczka metalowe.
+ informacji na doublet.com/2g35

40STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt. 25 szt.
86675 Flaga Flexifix 80 x 300 cm – montaż z prawej

112 zł 89 zł 85 zł 81 zł
86667 Flaga Flexifix 80 x 300 cm – montaż z lewej
86676 Flaga Flexifix 95 x 350 cm – montaż z prawej

139 zł 123 zł 116 zł 109 zł
86678 Flaga Flexifix 95 x 350 cm – montaż z lewej

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

81 zł

Flaga Flexifix 
trójkątna

już od

http://www.doublet.com/19ul
http://www.doublet.com/2g35


Profesjonalny 
montaż

« Montujemy 
systemy Flexifix 
oraz flagi na słupach 
i latarniach na 
terenie całego kraju. 
Nasi pracownicy 
mają uprawnienia 
do pracy na 
wysokościach, 
korzystamy z 
profesjonalnego 
sprzętu”.

System 
Flexifix

pojedynczy wysięgnik

System Flexifix
60, 80, 95 cm

+
Flaga

cena już od

233zł

28

System Flexifix



System Flexifix
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Flexifix® z pojedynczym wysięgnikiem Flexifix® z podwójnym wysięgnikiem

Zestaw Flexifix Zestaw Flexifix

Flexifix® z podwójnym 
wysięgnikiem
Z dolnym i górnym poziomym wysięgnikiem 
system Flexifix® gwarantuje idealną 
widoczność całej flagi. Niezależnie od siły 
wiatru będzie ona zawsze czytelna. Ta wersja 
jest również zalecana do flag wykonanych 
z materiału PCV z nadrukiem jedno lub 
dwustronnym, jak również do wszelkiego 
rodzaju wydruków tekstylnych.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Flexifix® z pojedynczym 
wysięgnikiem
Ten model zalecany jest do flag drukowanych 
na tkaninie. Wyposażony jest w górny
wysięgnik i taśmę do mocowania flagi w dol-
nej części słupa.
Jest łatwiejszy do zamocowania i tańszy. 
Sprawia, że większa część flagi powiewa
na wietrze.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
26693 60 cm

382 zł 346 zł 322 zł26694 80 cm
26695 95 cm

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
345 60 cm

203 zł 184 zł 171 zł346 80 cm
347 95 cm

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Opaska zaciskowa
Zastępuje taśmy, estetyczny i trwały montaż.
Opaska zaciskowa nierdzewna o szerokości 
16 mm dostępna w 3 rozmiarach. Łatwy montaż bez 
specjalistycznych narzędzi. Należy przyjąć 4 opaski na 
zestaw Flexifix z pojedynczym wysięgnikiem i 6 opasek 
na zestaw z podwójnym wysięgnikiem. 
Końcówka do zaciskania opaski w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86473 Końcówka (x2) 4 zł
86474 Opaska dla średnicy 70/100 mm

5 zł
86475 Opaska dla średnicy 100/130 mm
86476 Opaska dla średnicy 130/190 mm 6 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Flagi pionowe dla Flexifix® z pojedynczym wysięgnikiem
Flaga pionowa z tkaniny poliestrowej z górnym tunelem, taśmą i oczkami z jednej 
strony. Nadruk jednostronny, czytelny z obu stron.
+ informacji na doublet.com/23lz

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
86701 Flaga Flexifix 1 tunel 60 x 200 cm 87 zł 70 zł 62 zł
86702 Flaga Flexifix 1 tunel 80 x 200 cm 109 zł 87 zł 77 zł
86703 Flaga Flexifix 1 tunel 80 x 250 cm 134 zł 106 zł 94 zł
86704 Flaga Flexifix 1 tunel 85 x 300 cm 159 zł 127 zł 113 zł
86705 Flaga Flexifix 1 tunel 95 x 200 cm 126 zł 99 zł 87 zł
86706 Flaga Flexifix 1 tunel 95 x 300 cm 184 zł 146 zł 129 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Bannery PCV dla Flexifix® z podwójnym wysięgnikiem
Bannery PCV z obustronnym nadrukiem, z górnym i dolnym tunelem oraz oczkami 
nabitymi w 4 rogach.
+ informacji na doublet.com/23m4

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
86713 Banner Flexifix 60 x 200 cm 94 zł 74 zł 65 zł
86714 Banner Flexifix 80 x 200 cm 126 zł 99 zł 86 zł
86715 Banner Flexifix 80 x 240 cm 166 zł 129 zł 114 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
86707 Flaga Flexifix 2 tunele 60 x 200 cm 92 zł 75 zł 67 zł
86708 Flaga Flexifix 2 tunele 80 x 200 cm 114 zł 92 zł 82 zł
86709 Flaga Flexifix 2 tunele 80 x 250 cm 139 zł 111 zł 99 zł
86710 Flaga Flexifix 2 tunele 85 x 300 cm 164 zł 132 zł 118 zł
86711 Flaga Flexifix 2 tunele 95 x 200 cm 131 zł 104 zł 92 zł
86712 Flaga Flexifix 2 tunele 95 x 300 cm 189 zł 151 zł 134 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Flagi pionowe Flexifix z podwójnym wysięgnikiem
Flaga pionowa z tkaniny poliestrowej z górnym i dolnym tunelem, taśmą i oczkami 
z jednej strony. Nadruk jednostronny, czytelny z obu stron.
+ informacji na doublet.com/2ith

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/23lz
http://www.doublet.com/23m4
http://www.doublet.com/2ith


Warto wiedzieć, żeby dobrze wybrać!

5 m

4 m

3 m

2 m

190 x 87 cm

270 x 87 cm

360 x 87 cm

460 x 87 cm

Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L Rozmiar XL

Poliester
Standardowy materiał
Dzianina flagowa o 115 g/m², 
drukowana jednostronnie 
z przedrukiem na lewą stronę.
Dostępna z atestem B1.

B-side Fabrics®

Tkanina dwustronnie 
drukowana
Materiał nieprzeźroczysty, 
drukowany z każdej strony. 
Bardzo wysokie nasycenie 
barwy.

Perform’air®

Dzianina perforowana 
odporna na wiatr
Materiał 100% poliester 
100 g/m², drukowana 
jednostronnie z przedrukiem 
na lewą stronę.

* Flagi w rozmiarze XL sprzedawane są z masztami Pratic XL

Rozmiary flag Playa

XL : 450 cm

S : 160 cm

M : 235 cm

L : 360 cm

Zestaw Pratic M,L Zestaw Pratic S

Beach flagi

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji30

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85713 Zestaw Pratic S 237 zł
85715 Zestaw Pratic M, L 248 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Flaga Playa
 ▲ Rozmiar flagi : 190x87 cm, 270x87 cm, 360 x 87 cm, 450 x 87 cm
 ▲ Rodzaj druku :  druk cyfrowy, sitodruk

Flaga Playa to połączenie klasycznego kształtu i oryginalności!
Ten kształt pozwala na swobodne powiewanie flagi i jej pełną ekspozycję w każdych 
warunkach atmosferycznych. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwy 
i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. Tkanina z atestem B1 – wycena 
indywidualna.
+ informacji na doublet.com/2erd

STANDARD

Zestaw Windy
Zestaw do ekspozycji zewnętrznej zawierający maszt Pratic, podstawę 
odpowiednią do rozmiaru flagi oraz torbę transportową.
+ informacji na doublet.com/2g7q

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.
84349 Flaga Playa S 190 x 87 cm 93 zł 81 zł 74 zł 68 zł
84350 Flaga Playa M 270 x 87 cm 123 zł 111 zł 103 zł 96 zł
84351 Flaga Playa L 360 x 87 cm 158 zł 139 zł 129 zł 122 zł
85719 Flaga Playa XL 450 x 87 cm 192 zł 180 zł 169 zł 167 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/2erd
http://www.doublet.com/2g7q


Najlepsza Beach flaga wybrana 
przez renomowane marki …

Beach flagi

31
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Zestaw Playa 
Outdoor

Rozmiar S – 3 metry

Maszt 
składany

z aluminium

+
Flaga

nadruk widoczny
z obu stron

+
Podstawa

składana Pratic

cena już od

197 zł



Warto wiedzieć, 
żeby dobrze wybrać!

Kropla Shark Corner

Kształty i rozmiary

Materiał flagowy

Beach flagi

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji32

S :180 cm

M : 260 cm

XL : 435 cm

L : 345 cm

S : 190 cm

M : 265 cm

L : 360 cm

XL : 450 cm

M : 260 cm

L : 345 cm

XL : 420 cm

*Flagi w rozmiarze XL sprzedawane są z masztami Pratic XL. 
Flaga Corner kompatybilna tylko z masztami Pratic.

Poliester
Standardowy materiał
Dzianina flagowa o 115 g/m², drukowana 
jednostronnie z przedrukiem na lewą 
stronę.
Dostępna z atestem B1.

B-side Fabrics®

Tkanina dwustronnie drukowana
Materiał nieprzeźroczysty, drukowany 
z każdej strony. Bardzo wysokie nasycenie 
barwy.

Perform’air®

Dzianina perforowana odporna 
na wiatr
Materiał 100% poliester 
100 g/m², drukowana jednostronnie 
z przedrukiem na lewą stronę.

Flaga Kropla
 ▲ Rozmiar flagi: 180 x 106 cm, 260 x 106 cm, 345 x 106 cm, 435 x 106 cm
 ▲ Rodzaj druku: druk cyfrowy, sitodruk

Wybierz kształt Kropli i dodaj mocy wizualnej Twoim wydarzeniom!
Kształt Kropli gwarantuje optymalną czytelność i widoczność flagi nawet 
w warunkach bezwietrznych. Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic. 
Tkanina z atestem trudnopalności B1 – wycena indywidualna.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.
84353 Flaga Kropla rozmiar S 104 zł 92 zł 85 zł 79 zł
84354 Flaga Kropla rozmiar M 141 zł 129 zł 120 zł 112 zł
84355 Flaga Kropla rozmiar L 181 zł 169 zł 155 zł 148 zł
85717 Flaga Kropla rozmiar XL 223 zł 211 zł 198 zł 186 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

S :180 cm

M : 260 cm

L : 345 cm

XL : 435 cm

S : 190 cm

79 zł

Flaga 
Kropla

już od

http://www.doublet.com/1be0
http://www.doublet.pl


Beach flagi
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Flaga Corner
 ▲ Rozmiar flagi: 260 x 60 cm, 345 x 60 cm, 420 x 60 cm
 ▲ Rodzaj druku: druk cyfrowy, sitodruk

Klasyczny kształt flagi w nowym wydaniu!
Kształt flagi Corner gwarantuje jej swobodne powiewanie na wietrze oraz całkowitą
ekspozycję, nawet w warunkach bezwietrznych.
Flaga dostępna w maksymalnej wysokości 4,20 m, może być użytkowana zarówno
na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi
masztu Pratic. Dodatkowa, specjalna końcówka, przeznaczona do montażu poprzeczki 
poziomej na maszcie. Tkanina z atestem B1 – wycena indywidualna.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.
86121 Flaga Corner rozmiar M 105 zł 101 zł 97 zł 81 zł
86122 Flaga Corner rozmiar L 137 zł 133 zł 124 zł 106 zł
86123 Flaga Corner rozmiar XL 166 zł 159 zł 154 zł 128 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

M : 260 cm

L : 345 cm

XL : 420 cm

Flaga Shark
 ▲ Rozmiar flagi: 190 x 90 cm, 265 x 90 cm, 360 x 90 cm, 450 x 90 cm
 ▲ Rodzaj druku: druk cyfrowy, sitodruk

Postaw na dynamizm i entuzjazm flagi Shark i Twojej imprezy!
Kształt Shark’a pozwala na swobodne powiewanie flagi i jej pełną ekspozycję 
w każdych warunkach atmosferycznych. Do użytku wewnętrznego jak 
i zewnętrznego. Łatwy i szybki montaż dzięki systemowi masztu Pratic.
Tkanina z atestem B1 – wycena indywidualna
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt. 5 szt. 10 szt.
84346 Flaga Shark rozmiar S 93 zł 81 zł 74 zł 69 zł
84347 Flaga Shark rozmiar M 122 zł 110 zł 102 zł 95 zł
84348 Flaga Shark rozmiar L 158 zł 146 zł 136 zł 127 zł
85718 Flaga Shark rozmiar XL 192 zł 180 zł 169 zł 158 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

S : 190 cm

M : 265 cm

L : 360 cm

XL : 450 cm

Łącznik 90 °
+ informacji na doublet.com/2eih
Ref. 86130  23 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

69 zł

Flaga 
Shark

już od

81 zł

Flaga 
Corner

już od

http://www.doublet.com/1bdv
http://www.doublet.com/21s0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2eih


Beach flagi

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji34

2,2
kg

4,4
kg

6,5
kgUchwyt ścienny

Podstawy wbijane 

Warto wiedzieć, żeby dobrze wybrać!

Odpowiednia podstawa dla beach flagi

Podstawy składane

Maszt teleskopowy Pratic
Maszt teleskopowy Pratic pozwala na wyeksponowanie flag plażowych o różnym 
kształcie i rozmiarach. System regulacji masztu oraz jego dwie giętkie końcówki 
gwarantują ekspozycję flag w rozmiarze od 2 do 5 m wysokości. Maszt z włókna szkla-
nego, dostępny w dwóch rozmiarach: wersja standardowa dla flag w rozmiarach S, M 
i L oraz wersja XL dla flag w rozmiarze XL.
+ informacji na doublet.com/24ol

1,7
kg

Podłoże 

utwardzone
Podstawa o płaskim 
dnie, obciążona
lub do obciążenia

Podłoże nierówne
Podstawa typu krzyżak 

Barierka, namiot
Zestaw złączek

Murawa, 

piasek…
Tuleja do wbicia 
w podłoże

Samochód
Podstawa 
najazdowa

Fasada
Uchwyt ścienny

Ref. Oznaczenie  1 szt.
83706 Maszt Pratic 115 zł
85987 Maszt Pratic XL 129 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Tuleja obrotowa 
Pratic wbijana
Pozwala na proste i solidne 
zamocowanie flagi w podłożu. 
System obracania tulei 
umożliwia zwrócenie flagi na 
maszcie zgodnie z kierunkiem 
wiatru. Rozmiar: 61 x 6 cm. 
Ciężar: 1,7 kg.
+ informacji na doublet.
com/1etm
Ref. 85870  59 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Tuleja do wkręcenia w 
podłoże
Tuleja metalowa. Wysokość 52 cm, 
ciężar 0,5 kg.
+ informacji na doublet.com/23me
Ref. 83047  39 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa spider roll Pratic
Podstawa krzyżakowa składana z sys-
temem obrotowym tulei montażowej. 
Umożliwia obrót zgodnie z kierunkiem 
wiatru. Rozmiar podstawy rozłożonej: 
115 x 115 x 8 cm, złożonej: 72 x 11 cm.
+ informacji na doublet.com/1etw
Ref. 85868  98 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa składana Pratic
Rozmiar: 61 x 75 x 4 cm. Dostarczana z 
4 śledziami.
+ informacji na doublet.com/1etr
Ref. 84245  75 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

STANDARD

Maszt Event składany
Maszt Event składany pozwala na wyeksponowanie wszystkich kształtów flag 
plażowych. Łatwy  i szybki w montażu, wygodny w transporcie. Złożony z rur 
aluminiowych oraz bacików z włókna szklanego, zakładanych jeden w drugi. Średnica 
masztu 3 cm, grubość ścianki 1,5 mm. Długość rur aluminiowych: 120 cm. Maszt Event 
składany przeznaczony do flag o maksymalnej wysokości 360 cm.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86327 Maszt Event składany S 65 zł
86328 Maszt Event składany M 74 zł
86329 Maszt Event składany L 95 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Podstawa Teczka Pratic
Stopa o wadze 6,5 kg lub 10 kg,  
wyposażona w obrotowy system tulei 
montażowej. Praktyczny otwór do chwy-
cenia podstawy oraz 4 otwory służące 
do przytwierdzenia do podłoża. Rozmiar 
podstawy rozłożonej: 40 x 40 x 21 cm.
+ informacji na doublet.com/2g85
Podstawa Teczka Pratic 6,5 kg 
Ref. 85720  130 zł
Podstawa Teczka Pratic 10  kg 
Ref. 86683  148 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Uchwyt ścienny Pratic
Kompatybilny z masztami o średnicy 3 cm.
Uchwyt stalowy z 2 otworami montażowymi oraz tuleją 
obrotową zamocowaną pod kątem 45 lub 90°.
+ informacji na doublet.com/2g7v

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86131 Uchwyt ścienny Pratic 45

58 zł
86682 Uchwyt ścienny Pratic 90

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

10
kg

http://www.doublet.com/167r
http://www.doublet.com/4vv
http://www.doublet.com/p6
http://www.doublet.com/510
http://www.doublet.com/16lx
http://www.doublet.com/g6y
http://www.doublet.com/1bdb
http://www.doublet.com/24ol
http://www.doublet.com/1etm
http://www.doublet.com/1etm
http://www.doublet.com/23me
http://www.doublet.com/1etw
http://www.doublet.com/1etr
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2g85
http://www.doublet.com/2g7v
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kg

5
kg

12
kg

18
kg

12
kg

2,5
kg

Podstawa najazdowa Pratic
Kompatybilna z masztami o średnicy 35 mm.
Podstawa najazdowa Pratic w wersji 
podstawowej do obciążenia kołem 
samochodu. 
Rozmiar 46 x 26 x 30 cm. Zestaw do 
złożenia.
+ informacji na doublet.com/2g8a
Ref. 86613  89 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

30
kg

Zestaw złączek Pratic
Kompatybilny z namiotami o przekroju nóżki 3 cm.
Idealny do mocowania Beach flag na wszyst-
kich typach słupków o przekroju do 30 mm. 
Obrót rotacyjny masztu zapewniony przez 
aluminiową tuleję (300 x 40 mm), wchodzącą 
w skład zestawu.
+ informacji na doublet.com/2g8k
Réf. 26720  89 zł

Rotator
Kompatybilny ze wszystkimi oferowa-
nymi podstawami. Zamocowanie tulei 
na łożyskach kulkowych pozwala na 
natychmiastowe i dowolne obracanie 
montowanych masztów zgodnie z kie-
runkiem wiatru. Ciężar: 0,5 kg.
+ informacji na doublet.com/2g8f
Ref. 85871  35 zł

Montaż na namiocie

Akcesoria

Podstawa kauczukowa Pratic
Podstawa z kauczuku recyklingowa-
nego wyposażona w system obrotowy 
masztu. 
Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Rozmiar 50 x 50  4,50 cm. Ciężar 12 kg.
+ informacji na doublet.com/1eu1
Ref. 86288  139 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa Pratic na kółkach
Podstawa wyposażona w kółka i 
metalową tuleję. Zdejmowalna pokrywa 
pozwala napełnić podstawę wodą, 
piaskiem lub betonem. Rozmiar: 48,5 
x 41 x 38,5 cm. Ciężar po wypełnieniu 
wodą: 20 kg, betonem: 30 kg.
+ informacji na doublet.com/1ev0
Podstawa Pratic na kółkach 20kg
Ref. 83136  125 zł
Podstawa Pratic na kółkach 30kg
Ref. 85869  149 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa Eco Pratic
Praktyczna dzięki uchwytowi do prze-
noszenia oraz tulei montażowej, która 
dopasowuje się do wszystkich masztów 
o przekroju 18-38 mm. Mozliwość wyko-
nania podstaw z dowolnym logo- nakład 
min. 1000 sztuk.
+ informacji na doublet.com/1eva
Ref. 26722  86 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Torba Pratic
Torba na maszt Pratic, flagę oraz 
niektóre podstawy.
+ informacji na doublet.com/1eul
Torba Pratic  Ref. 81609  32 zł
Torba Pratic XLRef. 81608  39 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.Płyta obciążeniowa

Płyta obciążeniowa do podstawy Pratic 
6,5 kg. Pozwala dociążyć podstawę o 
dodatkowe 5 kg.
+ informacji na doublet.com/1eub
Ref. 85722  89 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Obciążnik na wodę
+ informacji na doublet.com/1eug
Ref. 83722  16 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Łącznik 90 °
Służy do zamocowania poziomej 
poprzeczki na maszcie Pratic dla flag 
Corner.
+ informacji na doublet.com/2eih
Łącznik 90 °  Ref. 86130  23 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

86 zł

Podstawa Eco 
Pratic

już od

89 zł

Podstawa 
najazdowa 

Pratic
już od

http://www.doublet.com/1bdg
http://www.doublet.com/51a
http://www.doublet.com/2dq
http://www.doublet.com/4v6
http://www.doublet.com/16zj
http://www.doublet.com/1717
http://www.doublet.com/8sf
http://www.doublet.com/2g8a
http://www.doublet.com/515
http://www.doublet.com/4bv
http://www.doublet.com/2g8k
http://www.doublet.com/2g8f
http://www.doublet.com/8s5
http://www.doublet.com/4bv
http://www.doublet.com/1eu1
http://www.doublet.com/1ev0
http://www.doublet.com/1eva
http://www.doublet.com/1eul
http://www.doublet.com/1eub
http://www.doublet.com/1eug
http://www.doublet.com/2eih
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Playa 2 m
 ▲ Rozmiar flagi : 180 x 46 cm
 ▲ Rodzaj druku: druk cyfrowy i sitodruk

Idealny nośnik reklamowy na czas trwania imprez sportowych, ekspozycji, targów, 
promocji… Maszt teleskopowy wykonany z  włókna węglowego. Lekki i  łatwy do 
zamontowania, wyposażony w postawę stalową, lakierowaną na kolor czarny. 
Rozmiar podstawy 31 x 21 cm. Ciężar zestawu: 0,75 kg.
Flaga drukowana na poliestrze standardowym. Flaga drukowana na dzianinie z ates-
tem trudnopalności B1 – wycena indywidualna.
+ informacji na doublet.com

40STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt. 25 szt.
3308 Maszt Playa 2,30 m + podstawa 68 zł 64 zł 62 zł 60 zł

85649 Flaga Playa 180 x 46 cm 59 zł 57 zł 55 zł 48 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Plecak Street flag
Produkt stworzony z myślą o marketingu ulicznym: nie przejdziesz niezauważony!
Sztywny plecak z szelkami, wyściełany na wysokości ramion. Wyposażony w regulo-
wany pasek zapinany wokół talii, co znacznie podnosi komfort użytkowania produktu. 
Maszt flagowy zamocowany do plecaka. Flaga zakładana na maszt i napinana przy 
pomocy specjalnego pierścienia.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt.
86472 Plecak + flaga Playa 122 x 51 cm 278 zł 262 zł 253 zł
86128 Plecak + flaga Kropla 103 x 52 cm 286 zł 272 zł 263 zł
86129 Plecak + flaga Corner 80 x 42,5 cm 299 zł 282 zł 271 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Idealny produkt 
do marketingu 

ulicznego!

Flaga Corner 

Flaga Kropla

Flaga Playa 

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1bwr
http://www.doublet.com/1bwr
http://www.doublet.com/1bwr
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/29pa
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Salony samochodowe / parkingi

Wysokośćod

180 do 
520 cm

Wysokość od

175 do 
520 cm

Maszt King
Wysokość regulowana w przedziale od 175 
do 700 cm. Obrotowy maszt przenośny do 
obciążenia.
Skuteczne i funkcjonalne narzędzie 
komunikacji. Praktyczny maszt do użytku 
wewnętrznego jak i zewnętrznego 
z obrotowym ramieniem bannerowym 
montowany na napełnianej podstawie. 
W zestawie pojemna torba transportowa 
na maszt i podstawę.
+ informacji na doublet.com/1ew4

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87351 Maszt King 679 zł

Maszt Premium
Wysokość regulowana w przedziale od 175 do 520 cm.
Maszt wielofunkcyjny z możliwością użytkowania na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń. Praktyczny i solidny maszt wykonany z aluminium anodowanego, 
regulowany na wysokości przy pomocy specjalnych pierścieni. 
Dostępny w wersji podstawowej, z daszkiem i obciążnikiem oraz w wersji banner 
z ramieniem bannerowym o maksymalnej długości 150 cm. 
Średnica masztu 4,9 cm, ciężar 3 kg. 
Maszt dostarczany bez podstawy, kompatybilny z podstawami Jumbo oraz stopą 
najazdową. 
Zalecane jest zdjęcie flag z masztu przy prędkości wiatru 60 km/h i większej.
+ informacji na doublet.com/1ewe

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
8109 Maszt Premium podstawowy 299 zł
241 Maszt Premium z ramieniem 75 cm

419 zł
242 Maszt Premium z ramieniem 1 m

75542 Maszt Premium z ramieniem 1,20 m
239 Maszt Premium z ramieniem 1,50 m

Podstawa Jumbo
 ▲ Ciężar : 165 kg

Podstawa polietylenowa 
szara o nowatorskim 
kształcie. Lekka i łatwa 
w transporcie, obciążana 
wodą, piaskiem lub 
cementem. 
Średnica 50 cm, wysokość 
50 cm, ciężar pustej pods-
tawy 5 kg. Ciężar podstawy 
obciążonej: 75 kg (woda), 
105 kg (piasek), 165 kg (cement).
+ informacji na doublet.com/1ewj
Ref. 49  199 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa najazdowa 
Premium

 ▲ Ciężar : 2 kg
Solidna i trwała, obciążana przy pomocy koła 
samochodu. Pasuje również do masztów 
na Beach flagi. Rozmiar: 50 x 26,5 x 25 cm. 
Ciężar: 2 kg.
+ informacji na doublet.com/1euv
Ref. 9986  169 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

40PLUS

Maszt Eco II
Maszt Eko II to proste, ekonomiczne rozwiązanie dla flag 
eksponowanych na parkingach, przy salonach sprzedaży lub 
w czasie imprez.
Maszt aluminiowy, teleskopowy, o regulowanej 
wysokości w przedziale od 180 do 520 cm.
Średnica masztu 49 mm, ścianka 1,5 mm. Przeznaczony 
do ekspozycji wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz 
(wiatr do 40 km/h). Zestaw zawiera daszek płaski, ramię 
poziome 75 cm, stalową, czarną stopę najazdową do 
obciążenia kołem samochodu, obciążnik oraz  torbę 
transportową.
+ informacji na doublet.com/2er8
Ref. 86846  320 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

320 zł

Maszt 
Eco II

już od

679 zł

Maszt 
King

już od

299 zł

Maszt 
Premium

już od

http://www.doublet.com/79f
http://www.doublet.com/78q
http://www.doublet.com/29pa
http://www.doublet.com/1ew4
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/1ewe
http://www.doublet.com/1ewj
http://www.doublet.com/1euv
http://www.doublet.com/2er8
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Oferujemy szereg praktycznych i prostych w obsłudze pro-
duktów. Impreza sportowa? Promocja wydarzenia kulturalne-
go? Targi, wystawy plenerowe? Mamy dla Ciebie odpowiednie, 
bezpieczne do zewnętrznej eksploatacji produkty.

Postaw na efekt 
wizualny Twojej 
komunikacji! 
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Namiot składany

Namiot 
metalowy

Namiot 
Pop Up

Namiot 
Eos

Użytkowanie Okazyjne
kilka razy w ciągu roku

Częste
co miesiąc

Intensywne
co tydzień

Przekrój nóżek Kwadrat 
30 x 30 mm

Kwadrat 
35 x 35 mm

Sześciokąt
60 x 60 mm

Ciężar 3 x 3 m / 

3 x 4,5 m / 3 x 6 m
18 kg 23 kg / 31 kg / 39 kg 38 kg / 46 kg / 72 kg

Wytrzymałość ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Rozmiar 3 x 3 m Tak Tak Tak

Rozmiar 3 x 4,5 m Nie Tak Tak

Rozmiar 3 x 6 m Nie Tak Tak

Stelaż

Przykładowe konfiguracje

 Namiot otwarty 
tylko dach i stelaż

 Namiot zamknięty 
z 3 pełnymi ściankami

i ścianką z drzwiami

 Namiot otwarty
z tylną ścianką 

 Namiot otwarty 
z 3 pełnymi ściankami  Namiot otwarty

z 2 półściankami 
i ścianką tylną

Poszycie
Tkanina poliestrowa 
Poszycie namiotu wykonane z tkaniny 100% poliestrowej 
wodoszczelnej i wodoodpornej o gramaturze 220 g / m ². 
Tkanina gwarantuje odporność na odbarwienia i światło 
spowodowane przez promienie słoneczne, jak również 
inne warunki atmosferyczne. Poszycie dostępne w kilku 
standardowych kolorach lub z indywidulanych nadrukiem

Warto wiedzieć, żeby dobrze wybrać!

Sposób użytkowania namiotu, tzn. jak często i w jakich warunkach  
będzie on eksploatowany, warunkuje wybór odpowiedniego stelaża.

Dostępne kolory:

Biały Czerwony KhakiGrafitowy Ecru

Granatowy Zielony BrązowyŻółty Pomarańczowy

40
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Namiot Pop Up
 ▲ Ilość miejsc siedzących: 9, 13, 18
 ▲ Użytkowanie: częste

Aluminiowa, solidna konstrukcja o przekroju 35 mm,  pozwalająca na swobodne 
rozkładanie namiotu na różnych imprezach plenerowych. Waga namiotu od 22,5 kg 
do 38,5 kg, w zależności od rozmiaru. Cała konstrukcja stanowi jednolitą strukturę 
i nie wymaga składania poszczególnych elementów. Nóżki stelaża są regulowane na 
wysokości od 126 do 210 cm. 
Namiot Pop Up jest dostępny w standardzie w opcji kwadratowej 300 x 300 cm oraz 
prostokątnej 300 x 450 cm i 300 x 600 cm. Dostarczany wraz z torbą transportową na 
kółeczkach.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
1112 Namiot Pop Up otwarty 3 x 3 m  - sam dach bez nadruku 1 570 zł
1113 Namiot Pop Up otwarty 3 x 4,5 m  - sam dach bez nadruku 2 140 zł
1114 Namiot Pop Up otwarty 3 x 6 m - sam dach bez nadruku 2 850 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Namiot Eos
 ▲ Ilość miejsc siedzących: 9, 13, 18
 ▲ Użytkowanie: intensywne

Solidna i lekka konstrukcja aluminiowa o sześciokątnym przekroju nóżki 60 x 60 mm. 
Dzięki specjalnemu systemowi automatycznego blokowania, konstrukcja łatwa w 
rozłożeniu. Malowana na kolor biały, co podnosi estetykę namiotu. Wysokość przejścia 
2,10 m. Namiot dostępny w standardzie w opcji kwadratowej 300 x 300 cm oraz 
prostokątnej 300 x 450 cm i 300 x 600 cm. 
Dostarczany wraz z torbą transportową na kółeczkach.
+ informacji na doublet.com

Okazyjne używanie 
namiotu, kilka razy 

w ciągu roku

Częste używanie 
namiotu, co miesiąc

Intensywne używanie 
namiotu, co tydzień

Namiot POP UP metalowy
 ▲ Ilość miejsc siedzących: 9
 ▲ Użytkowanie: okazyjne

Namiot o konstrukcji metalowej, przeznaczony do tymczasowej ekspozycji. Przekrój 
nóżek 30 – 35 mm. Waga namiotu 18 kg. Cała konstrukcja stanowi jednolitą strukturę 
i nie wymaga składania poszczególnych elementów. 
Malowana na kolor biały, co podnosi estetykę namiotu. 
Nóżki stelaża są regulowane na wysokości od 126 do 210 cm. 
Namiot Pop Up jest dostępny w opcji kwadratowej 300 x 300 cm. 
Dostarczany wraz z torbą transportową na kółeczkach.
+ informacji na doublet.com

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86434 Namiot Pop Up metalowy  otwarty – sam dach bez nadruku 999 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86136 Namiot Eos otwarty 3 x 3 m - sam dach bez nadruku 1 614 zł
86138 Namiot Eos otwarty 3 x 4,5 m - sam dach bez nadruku 2 381 zł
86139 Namiot Eos otwarty 3 x 6 m - sam dach bez nadruku 2 862 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

999 zł

Namiot POP UP 
metalowy

już od

1 570 zł

Namiot 
Pop Up

już od

1 614 zł

Namiot 
Eos
już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1v9k
http://www.doublet.com/1v9a
http://www.doublet.com/1v9f
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Torba na akcesoria
Pozwala schować 1 dach lub 4 ściany.
+ informacji na doublet.com
Torba na akcesoria  
Ref. 1146  49 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Poprzeczka namiotu
Pasująca do namiotów składanych Pop 
Up i Eos.
Poprzeczka aluminiowa dostępna 
w 2 długościach, do zamocowania 
półścianki.
+ informacji na doublet.com

Zestaw montażowy
Zestaw do montażu namiotów.
Plastikowy element wyłącznie 
dla namiotu Pop-Up.
+ informacji na doublet.com
Zestaw montażowy  
Ref. 86481  44 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
66400 Poprzeczka Pop Up/Eos 3 m 119 zł
66401 Poprzeczka Pop Up/Eos 4,5 m 165 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Rynna
Rynna do odprowadzania wody 
pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze 
sobą namiotami.
Rynna z PCV w 3 długościach. 
Mocowanie na rzepy.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
586 Rynna 3 m 57 zł
587 Rynna 4,5 m 86 zł
588 Rynna 6 m 114 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Podłoga ażurowa do namiotu
Podłoga wykonana z tworzywa sztucznego, dostępna w formatkach o rozmiarze 
60 x 40 x 2 cm oraz w kolorach szarym, czerwonym i białym. 
Poszczególne kratki łączą się ze sobą na zasadzie puzzli bez konieczności stosowania 
dodatkowych łączników. Cena za 1 m2.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86296  115 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Obciążnik żeliwny
 ▲ Ciężar : 15 kg

Okrągły, lakierowany obciążnik żeliwny o wadze 
14 kg. Pasuje do wszystkich nóżek o przekroju do 5 cm. 
Praktyczna rączka. Średnica 20 cm x  wys. 8 cm.
+ informacji na doublet.com/2ghv
Ref. 86662  135 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Obciążnik betonowy
Okrągły obciążnik betonowy 14 i 23 kg do postawienia 
na stopkach stelaża namiotu. 
Rozmiar dla opcji 14 kg: fi 32 x  wys. 10 cm, dla opcji 
23 kg: fi 35 x wys. 15 cm.
+ informacji na doublet.com/2gi0

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86343 Obciążnik betonowy 14 kg 79 zł
86686 Obciążnik betonowy 23 kg 148 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

STANDARD

Zestaw montażowy do namiotu
Zestaw zawierający 4 taśmy + 8 śledzi + 1 młotek 
spakowane razem do woreczka.
+ informacji na doublet.com/2ghq
Zestaw montażowy do namiotu Ref. 6421  89 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

15
Kg

14
Kg

23
Kg

Płytki podłogowe do namiotu
Płytki PCV odporne na obciążenie do 1 tony,  dostępne w kolorach szarym i czarnym, 
w dwóch różnych strukturach: diamentowej i imitacji skóry. 
Rozmiary: płytka 51 x 51 cm, listwa boczna 51 x 14 cm, narożnik: 14 x 14 cm. 
Grubość 7 mm. Płytki są produkowane z materiałów recyklingowanych, możliwe 
występowanie niejednorodnej powierzchni.
Podana cena za płytki dotyczy 1 m². Inne kolory płytek – prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2gia

PLUS

Ref. Oznaczenie 1 m2 / 1 szt.
86756 Płytka czarna – 1 m ² 99 zł
86754 Płytka szara – 1 m ² 121 zł
86757 Listwa boczna szara lub czarna 25 zł
86295 Narożnik szary lub czarny 25 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/1k8h
http://www.doublet.com/19u6
http://www.doublet.com/4hf
http://www.doublet.com/4ha
http://www.doublet.com/gxm
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2ghv
http://www.doublet.com/2gi0
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/2ghq
http://www.doublet.com/1uff
http://www.doublet.com/1uff
http://www.doublet.com/2gia
http://www.doublet.com/1exs
http://www.doublet.com/1exs
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Nadruk na czterech owiewkach i czterech brytach zadaszenia
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Nadruk na czterech owiewkach
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Nadruk na namiocie Pop Up
Nadruk na namiotach wyceniany jest indywidulanie, ze względu na różne możliwe opcje.
Namiot może być zadrukowany częściowo lub w całości. W przypadku druku 
na wybranych elementach, proponujemy nadruk na owiewkach dachu i na 
poszczególnych brytach zadaszenia. Ścianki boczne są drukowane w całości (bez 
spotykanych przeszyć w  dolnej części ścianek), co wpływa na estetykę całego 
namiotu. Prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2gik

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86141 Namiot Metal Pop Up 3 x 3 m  z nadrukiem

Wycena 
indywidualna

86140 Namiot Pop Up 3 x 3 m  z nadrukiem
86142 Namiot Pop Up 3 x 4,5 m  z nadrukiem
86143 Namiot Pop Up 3 x 6 m  z nadrukiem

113 Namiot Eos Pop Up 3 x 3 m  z nadrukiem
112 Namiot Eos Pop Up 3 x 4,5 m  z nadrukiem
111 Namiot Eos Pop Up 3 x 6 m  z nadrukiem

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/2gik


Starlight 
rozmiar XL 1

Starlight 
rozmiar XL 2

Ref. 86694 86695
Ilość wejść 14 14

Długość 21,3 m 25,8 m
Głębokość 10,5 m 12,2 m
Wysokość 4,3 m 5,64 m

Ciężar (bez ścianek) 106 kg 114 kg

Starlight 
rozmiar S 1

Starlight 
rozmiar S 2

Ref. 86688 86689
Ilość wejść 8 8

Długość 10,1 m 12,2 m
Głębokość 10,1 m 12,2 m
Wysokość 4,3 m 5,64 m

Ciężar (bez ścianek) 61 kg 63 kg

Starlight 
rozmiar M 1

Starlight 
rozmiar M 2

Ref. 86690 86691
Ilość wejść 10 10

Długość 14,1 m 16,7 m
Głębokość 10,1 m 12,2 m
Wysokość 4,3 m 5,64 m

Ciężar (bez ścianek) 76 kg 80 kg

Starlight 
rozmiar L 1

Starlight 
rozmiar L 2

Ref. 86692 86693
Ilość wejść 12 12

Długość 17,7 m 21,3 m
Głębokość 10,5 m 12,2 m
Wysokość 4,3 m 5,64 m

Ciężar (bez ścianek) 91 kg 97 kg

Namioty reklamowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji44



Odważ się na inny kształt

 Zadrukuj Twój 
namiot

w całości lub częściowo
na stałe lub na czas Twojego 

wydarzenia.˝

Dostępne kolory
7728 553 7408 7500 467 7596 1505 166 1797 202

7677 2425 Biały Czarny Szary 1 Szary 2 7689 7686 532 Moro

Namioty reklamowe
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Namiot Starlight II
Prosty, elegancki namiot przyciągający uwagę nietypowym kształtem i rozmiarem.
Namiot Starlight jest idealnym rozwiązaniem na imprezy plenerowe, promocje, festiwale. Do jego rozłożenia 
potrzebne są zaledwie 2 osoby, a wszystkie akcesoria niezbędne do montażu są dostarczane wraz z namiotem.  
Namiot zbudowany jest  z jednego lub z kilku masztów stalowych wraz z podstawami oraz z poszycia 
wykonanego z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowej o gramaturze 220 g/m².  
Możliwość pełnego lub częściowego nadruku na namiocie, jak również wykonania namiotu w wybranym, 
standardowym kolorze tkaniny. W opcji dodatkowej ścianki boczne pełne, w wersji z zamkiem lub z oknem. 
Całość dostarczana 3 w torbach transportowych.
Dostępny w 4 opcjach: 
Namiot z 1 centralnym masztem: 10.1 x 10.1 m lub 12.2 x 12.2 m. Pojemność 48 osób.
Namiot z 2 masztami: 10.1 x 14.1 m lub 12.2 x 16.7 m.  Pojemność 96 osób.
Namiot z 3 masztami: 10.5 x 17.7 m lub 12.2 x 21.3 m.  Pojemność 120 osób.
Namiot z 4 masztami: 10.5 x 21.3 m lub 12.2 x 25.8 m.  Pojemność 144 osoby.
+ informacji na doublet.com/2gip
Wycena indywidualna

PLUS

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/2gip


Namioty reklamowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji46

 Zadrukuj Twój 
namiot

w całości lub częściowo
na stałe lub na czas Twojego 

wydarzenia.˝

Oryginalny 
namiot Iglo!

100% zadruku 
i dyskretna 

konstrukcja!

40

Namiot Iglo
Inny kształt, całkowity zadruk!
Namiot reklamowy 4 x 4 m,  wykonany z tkaniny poliestrowej 100% o gramaturze ok. 
220 g/m², wodoszczelnej i wodoodpornej, zapewniającej odporność na promieniowa-
nie słoneczne. Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali cynkowanej 
o profilu 25x1,5 mm. W skład namiotu wchodzą: stelaż stalowy, dach, daszek, 3 ścianki 
na zamek, 4 stalowe podstawy, odciągi, torba na konstrukcję oraz worek na poszy-
cie. Ścianki są odpinane na zamki. Wysokość namiotu 205 cm. Podana cena dotyczy 
namiotu wraz z 3 ściankami i nadrukiem.
+ informacji na doublet.com/2giu
Ref. 85564  5 902 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/2bna
http://www.doublet.com/2bna
http://www.doublet.com/2giu


Namiot pneumatyczny 
z systemem zasilania

Namioty reklamowe
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Dostępny również w opcji
z tkaniny poliestrowej 230g/m2

PCJE

Namiot pneumatyczny Spider
Widoczny i przyciągający uwagę, oferowany w 3 standardowych rozmiarach.  Prosty w obsłudze, 
wygodny w transporcie.
Ponad 65 m² powierzchni reklamowej oraz ponad 30 m² powierzchni użytkowej!  
Szybki czas rozkładania namiotu – wystarczy zaledwie 10 minut.  Namiot wyko-
nany z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV 330 g/m², odpornej na działanie czyn-
ników atmosferycznych i promieniowanie UV. Dostarczany w komplecie z systemem 
zasilającym i 4 ściankami. Oświetlenie LED w opcji dodatkowej.  Dostępny w 3 standar-
dowych rozmiarach:
- rozmiar M: 4 x 4 m, powierzchnia użytkowa 16 m2

- rozmiar L: 5 x 5 m, powierzchnia użytkowa 25 m2

- rozmiar XL: 6 x 6 m, powierzchnia użytkowa 36 m2

Inne rozmiary – prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2giz

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
47850 Spider pneumatyczny M 4 999 zł
47845 Spider pneumatyczny L 6 210 zł
47844 Spider Pneumatyczny XL 7 479 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

CLOISON PLEINE CLOISON FENÊTRE CLOISON PORTEPARED COMPLETA PARED CON VENTANA PARED CON PUERTABOK PEŁNY BOK Z OKNEM BOK Z WEJŚCIEM

http://www.doublet.com/2bna
http://www.doublet.com/2boy
http://www.doublet.com/2bna
http://www.doublet.com/2giz


CLOISON PLEINE  CLOISON FENÊTRE CLOISON PORTE AUVENT  

CONNECTEUR

Akcesoria:

Obciążnik AirStop
Ref. 86722  99 zł

Pompka elektryczna
Ref. 86721  253 zł

Dostępne kolory

166 17977408 7500

7728 553 Gris

202

532 7686

2425 Czarny Biały

Air stop

   więcej usług
Pozostajemy

do Twojej dyspozycji,
aby przeanalizować i zaproponować 

usługi dostawy, montażu,
nadzoru w czasie imprez,

magazynowania Twoich  produktów!

Zadzwoń po więcej 
informacji na numer 

33 816 92 24 

Namioty reklamowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji48

Namiot pneumatyczny AirStop
Nowa propozycja w zakresie namiotów! Namiot pneumatyczny bez konieczności stałego zasilania!
Ten namiot pneumatyczny nie posiada żadnego twardego elementu i gwarantuje 
bezpieczne użytkowanie. Wykonany z materiału poliestrowego 230 g/m² jest znacznie 
lżejszy niż standardowy namiot pneumatyczny. Pompuje się w 10 minut przy użyciu 
pompki elektrycznej. W zestawie znajdują się linki, śledzie, młotek, pompka ręczna 
oraz torba transportowa.  Dostępny w 3 standardowych rozmiarach, w opcji z pełnymi 
ściankami zapinanymi na zamek, z oknem, z daszkiem oraz z łącznikami pomiędzy 
namiotami.  Namiot drukowany lub szyty z tkanin dostępnych w standardowych kolorach. 

Rozmiar L: powierzchnia użytkowa 15 m².  Poszycie namiotu (dach): 40 m².  Podstawa 
400 x 400 cm, wysokość 265 cm, ciężar 15 kg.

Rozmiar XL: powierzchnia użytkowa 22 m².  Poszycie namiotu (dach): 65 m² . Podstawa 
500 x 500 cm, wysokość 360 cm, ciężar 21 kg.

Rozmiar XXL: powierzchnia użytkowa 30 m².  Poszycie namiotu (dach): 
65 m².  Podstawa 600 x 600 cm, wysokość 425 cm, ciężar 21 kg.
+ informacji na doublet.com/2gj4

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86719 Namiot AirStop 4x4 m

Wycena indywidualna86720 Namiot AirStop 5x5 m
86723 Namiot AirStop 6x6 m

ŁĄCZNIK

BOK PEŁNY BOK Z OKNEM BOK Z WEJŚCIEM DASZEK

http://www.doublet.com/ii
http://www.doublet.com/4sy
http://www.doublet.com/2gj4


Wyróżnij się i bądź widoczny!
Namiot AirStop to nie tylko wygoda, kiedy stawiasz go w dowolnym 
miejscu i nie potrzebujesz źródła stałego zasilania. 
To przede wszystkim namiot przyciągający uwagę, z imponującą 
powierzchnią reklamową!

Namioty reklamowe
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Efektowna, widoczna reklama

Atrapa pneumatyczna
Doskonała do wyeksponowania marki lub produktu!
Atrapy pneumatyczne są wykonywane w   dowolnym kształcie, zazwyczaj 
odzwierciedlają produkt lub logo firmy.  Mogą być wykonane w formie 
prostej konstrukcji - w kształcie np. stożka, walca, ale również jako konstrukcja  
odzwierciedlająca rzeczywisty kształt danego przedmiotu.
Wszystkie atrapy pneumatyczne produkowane są na bazie dostarczonego projektu, 
po zaakceptowaniu plików z wizualizacją produktu. Podobnie jak bramy i balony, 
drukowane są bezpośrednio na materiale PCV 330 g/ m² lub na tkaninie poliestrowej 
230 g/m². Istnieje również możliwość drukowania grafiki na wymiennych bannerach, 
co pozwala na zmianę eksponowanych logotypów.
Proces produkcji liczony od momentu zaakceptowania plików do druku trwa około 
3 – 4 tygodni.  Produkty są dostarczane w komplecie z systemem zasilającym 
i zestawem montażowym.  Do montażu potrzebne są 2 osoby, na zainstalowanie 
reklamy należy przewidzieć od 15 do 30 minut.
Podobnie jak w zakresie wszystkich produktów pneumatycznych, świadczymy usługi 
montażu, czyszczenia i reparacji. Prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/1k8r
Ref. 86513  Wycena indywidualna

 Oferujemy montaż
na terenie 

całego kraju !
Gwarantujemy wykonanie prac

zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.

33 816 92 24 
Zadzwoń 

i zapytaj!  

  prościej 
i szybciej

Potrzebujesz rady, wyceny?

33 816 92 24
Zadzwoń, a my pomożemy

zrealizować Twój projekt! 

Reklama pneumatyczna

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji50

Nietypowe
kształty

http://www.doublet.com/1k8r


Fly 
Genius

4 - 6 m

Reklama pneumatyczna
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Dynamiczny produkt na każde 
warunki pogodowe!

Dmuchana kolumna 
reklamowa

Dostępne 
również 

w opcji AirStop!

Fly 
Tube

4 - 6 m

Fly 
Dancer

4 - 6 m

200
cm

300
cm

400
cm

Chwiej Fly
Chwiej jest produktem uszytym ze specjalnej, lekkiej 
tkaniny poliestrowej (ok. 100 g/m²), co pozwala na 
jego swobodne „kołysanie” się. Efekt gwarantowany bez 
względu na warunki pogodowe dzięki dmuchawom 
zamocowanym do każdej nogi chwieja. 
Dostępny w formie prostej tuby (Fly Tube), w opcji 
z jedną nogą i dwiema rękami (Fly Genius), z dwoma 
nogami i dwiema rękami (Fly Dancer). 
Różne wysokości, w standardzie  od 4 do 6 m. 
Nadruk bezpośrednio na produkcie. Podstawa wraz 
z wbudowanym kompresorem może różnić się od 
podstawy przedstawionej na zdjęciach.
+ informacji na doublet.com/21t4

Ref. Oznaczenie  1 szt.
2227 Fly Tube 4 m 2 849 zł
2231 Fly Genius 4 m 3 119 zł
2232 Fly Dancer 4 m 5 525 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

3

Kolumna pneumatyczna
Pneumatyczna kolumna reklamowa, mobilna i lekka, z możliwością prezentowania 
reklamy w każdym miejscu!
Praktyczny produkt, łatwy do ekspozycji w czasie organizowanych wydarzeń 
i eventów, świetnie sprawdzający się zarówno na zewnątrz, jak i 
w pomieszczeniach zamkniętych. Kolumna dostępna w 2 opcjach: standardowej 
(jak na zdjęciach) oraz z usztywnioną podstawą. Kolumna w wersji standardowej 
wykonana jest materiału PCV 330 g/m², jej średnica wynosi 90 cm. Produkt 
przeznaczony do montażu na sypkim podłożu lub trawniku – montaż przy 
pomocy śledzi i linek. 
Kolumna z twardą podstawą, dopinaną do kolumny na zamek (Kolumna Zip), 
wykonana jest z poliestru 230 g/m², jej średnica wynosi 60 cm. Przeznaczona do 
ekspozycji na twardym podłożu. 
Standardowa wysokość obu kolumn: 2,3,4, 5 lub 6 m. Nadruk bezpośrednio 
na tkaninie.  Kolumny dostarczane w zestawie z kompletem śledzi, linek, 
kompresorem oraz torbą transportową. 
Oświetlenie w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2gje
Ref. 1102  Wycena indywidualna

2 849 zł

Chwiej 
Fly
już od

http://www.doublet.com/29dm
http://www.doublet.com/17l7
http://www.doublet.com/29dm
http://www.doublet.com/17l7
http://www.doublet.com/17l7
http://www.doublet.com/21t4
http://www.doublet.com/2gje


Bramy pneumatyczne

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji52

Brama łukowa Brama ze ściętymi rogami

Brama prosta Inne bramy - przykład

Brama reklamowa
Niezastąpiona na imprezie biegowej!
Wykonana z  tkaniny poliestrowej powlekanej PCV, jest odporna na działanie 
czynników atmosferycznych i  promieniowanie UV. Łatwa w  transporcie i  szybka 
w montażu, dostarczana w komplecie z systemem zasilającym. Nadruk bezpośrednio 
na bramie lub na wymiennym bannerze. Podane ceny dotyczą bram drukowanych, a 
rozmiary odnoszą się do parametrów w świetle bramy.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
2116 Brama prostokątna 6 x 4 m 3 550 zł
2118 Brama ścięta 6 x 4 m 3 695 zł
2117 Brama prostokątna 8 x 4 m 4 475 zł
2119 Brama ścięta 8 x 4 m 4 654 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

http://www.doublet.pl


Siatka reklamowa

4 x 7 m

Siatka reklamowa

5,30 x 8,30 m
Ref. Oznaczenie  1 szt.

86732 Bilbord pneumatyczny 7 x 4 m 2 975 zł
86733 Bilbord pneumatyczny 8,3 x 5,3 m 3 839 zł
86734 Siatka 7 x 4 m 786 zł
86735 Siatka 8,3 x 5,3 m 850 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Balon reklamowy
Idealny nośnik reklamowy na imprezy plenerowe!
Wykonany z  tkaniny poliestrowej powlekanej PCV, jest 
odporny na działanie czynników atmosferycznych i  pro-
mieniowanie UV. Łatwy w  transporcie i  szybki w  montażu, 
dostarczany w  komplecie z  systemem zasilającym. Nadruk 
bezpośrednio na balonie.
+ informacji na doublet.com/23wt

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
2111 Balon reklamowy 3 m 2 149 zł
2112 Balon reklamowy 4 m 2 575 zł
2113 Balon reklamowy 5 m 3 599 zł
2234 Balon reklamowy 6 m 4 886 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Reklama pneumatyczna
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TWOJE LOGO

Bilbord pneumatyczny
Ekran reklamowy wyłącznie na czas Twojego eventu!
Bilbord złożony z prostokątnej ramy pneumatycznej oraz ekranu - wydruku na siatce 
mesh. Siatka mocowana na rzepach do ramy.
Dostępny w dwóch rozmiarach: 7 x 4 m (średnica rury 1 m ) oraz 8,30 x 5,30 m 
(średnica rury 1,2 m). Płozy do ramy dostępne w opcji dodatkowej. Inne rozmiary – 
prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2gjj

PLUS

2149 zł

Balon 
reklamowy

już od

2 975 zł

Bilbord 
pneumatyczny

już od

http://www.doublet.com/29e6
http://www.doublet.com/23wt
http://www.doublet.com/29e6
http://www.doublet.com/29e6
http://www.doublet.com/29e6
http://www.doublet.com/29e6
http://www.doublet.com/29e6
http://www.doublet.com/2gjj


Nadruki na gadżetach

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji54

Średnica

150 cm

Animacja, zabawa, emocje

Dekoracje balonowe i animacja publiczności

Średnica

250 cm

Akcesoria

Nadruk 
na piłce

Nadruki na gadżetach

Pompka elektryczna
Pompka elektryczna do dmuchania baloników. 
Pompuje powietrzne po naciśnięciu przycisku.
+ informacji na doublet.com/24j6
Ref. 46963  199 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Patyczki i zapinki do baloników
Plastikowa zatyczka w kształcie koszyczka wraz z paty-
czkiem, sprzedawane w opakowaniu po 100 sztuk.
+ informacji na doublet.com/24jb
Ref. 46961  14 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Baloniki reklamowe
Pastelowe baloniki reklamowe z nadru-
kowanym logo. Rozmiar 11” , nadruk 
z jednej strony balonika. Minimalne 
ilości baloników dla 1 koloru: 200 sztuk, 
dla 2 kolorów: 500 szt. Nadruki wieloko-
lorowe wyceniamy po otrzymaniu grafiki 
do wglądu. Podane w tabeli ceny są za 
100 sztuk baloników.
+ informacji na doublet.com/1kaa

Balon na hel
Materiał: PCV 150 mikronów. Średnica: 2,5 m. Objętość: około 8 m³. 
5 kolorów do wyboru. Każdy balon dostarczany w oddzielnym opa-
kowaniu. Linka w opcji dodatkowej. Zalecana długość linki: 20 m. 
Balonów nie należy używać przy prędkości wiatru przekraczającej 
30 km/h. 
Istnieje możliwość zamocowania pod balonem flagi reklamowej 
z indywidualnym nadrukiem klienta.
+ informacji na doublet.com/1ka0

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85885 Niebieski

388 zł
85886 Zielony
85887 Żółty
85888 Biały
85889 Czerwony

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
9996 Flaga 150 x 800 cm 384 zł

26850 Linka 20 m 29 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Dmuchane pałki reklamowe
Sposób na widoczną i słyszalną reklamę!
Efekt wizualny i dźwiękowy! Pałki dmuchane to gadżet, który gwarantuje aktywną 
zabawę publiczności i kibiców.  Wykonane z polietylenu, dostarczane w komplecie 
po 2 sztuki,  każdy komplet pakowany do woreczka foliowego. W zestawie  słomka do 
nadmuchania pałek.   Możliwość wyeksponowania reklamy (nadruku) na powierzchni 
ok. 9 x 60 cm.  Minimalna ilość zamówienia: 1000 sztuk.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85772  Wycena indywidualna

Ref. Oznaczenie
 50 
szt.

200 
szt.

500 
szt.

1000 
szt.

2000 
szt.

15000 1 kolor nadruk jednostronny 52 zł 52 zł 36 zł 35 zł 32 zł
15000 2 kolory nadruk jednostronny 38 zł 38 zł 39 zł 38 zł 36 zł

85547
Koszt matrycy za każdy 
1 kolor i stronę

45 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Piłka reklamowa
Nie tylko jeden z nośników reklamowych, ale również sprawdzony sposób na ożywienie atmos-
fery i zabawę.
Piłka o średnicy 1,5 m, wykonana z poliuretanu o gramaturze 300 g/m². Ręcznie pom-
powana, zamykana na wentyl. Waga ok. 2,5 kg. Do użytku na zewnątrz, jak i wewnątrz 
pomieszczeń.  Nadruk bezpośrednio na piłce lub na specjalnej koszulce wykonanej 
z tkaniny poliestrowej, gwarantującej  wysokie nasycenie drukowanych kolorów.
+ informacji na doublet.com/2gjo

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86736 Piłka reklamowa – nadruk  na piłce 2 kolory 1 045 zł
87737 Piłka reklamowa – nadruk full color na koszulce 1 820 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/1fpk
http://www.doublet.com/3wg
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/g1e
http://www.doublet.com/3wl
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/3wg
http://www.doublet.com/3wg
http://www.doublet.com/24j6
http://www.doublet.com/24jb
http://www.doublet.com/1kaa
http://www.doublet.com/1ka0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2gjo


Pełna oferta na 

doublet.com

Aby sprostać Twoim 
potrzebom, oferujemy 
ponad 4000 artykułów 
standardowych lub 
drukowanych, w 35 gamach 
produktowych.

Zaproponuj 
produkty, 
na których 
chcesz 
nadrukować 
Twoje logo!

Nadruki na gadżetach
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Oferujemy nadruk na torbach, fartuchach, 
koszulach, smyczach, chustach, 

czapeczkach, etc. Skontaktuj sie z nami, 
zaproponujemy najlepsze, 
sprawdzone rozwiązania.

Nadruk
na gadżetach

Smycz reklamowa
Na klucze, identyfikatory i inne zawieszki.
Smycze drukowane, żakardowe lub w kształcie rozpinanego 
suwaka. Wykończenie metalowym karabińczykiem lub 
plastikową złączką. W ofercie również etui na identyfikatory.
+ informacji na doublet.com

Ref. 85779 Wycena indywidualna

Koszulka reklamowa
Praktyczny, tradycyjny gadżet!
Bawełniane koszulki o zróżnicowanej gramaturze i kroju, 
fason męski i damski. Standardowo, nadruk z przodu na 
piersi lub na plecach koszulek.
+ informacji na doublet.com
Ref. 5346 Wycena indywidualna

Notes z długopisem
Ekologiczne rozwiązanie.
Notesy i długopisy wykonane z surowców wtórnych. Notes 
posiada 70 gładkich kartek, zapinany jest na gumkę. Długopis 
z niebieskim wkładem. Szeroka gama dostępnych kolorów.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86315 Wycena indywidualna

Torba reklamowa
Wygodne i trwałe torby wykonane z naturalnych surowców.
Szeroka gama toreb dostępnych w różnych kolorach, 
rozmiarach, w opcji z krótkim bądź długim uchem. 
Naturalne surowce typu włóknina lub bawełna.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85780  Wycena indywidualna

Ref. Oznaczenie  1 szt.
9996 Flaga 150 x 800 cm 384 zł

26850 Linka 20 m 29 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Leżaki

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji56

Leżak reklamowy bez podłokietnika
Wykonany z drewna bukowego (32/22 mm). Nadruk na tkaninie poliestrowej, 
jednostronny (z lewej strony tkanina pozostaje niezadrukowana). 
Gramatura tkaniny ok. 280 g/m².  Leżak wyposażony w system regulacji oparcia. 
Rozmiary leżaka w pozycji złożonej: 131 x 55 x 5,7 cm (długość x szerokość x grubość). 
Ciężar 4,5 kg. Odporny na obciążenie do 90/100 kg. Minimalne zamówienie 10 sztuk. 
Podana w tabeli cena dotyczy leżaka z nadrukiem cyfrowym na całej powierzchni.
+ informacji na doublet.com/1em9

PLUS

Ref. Oznaczenie 10 szt. 50 szt. 100 szt.
86289 Leżak reklamowy bez podłokietnika 81 zł 69 zł 64 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Leżak reklamowy z podłokietnikiem
Wykonany z drewna bukowego (32/22 mm). Nadruk na tkaninie poliestrowej, jednos-
tronny (z lewej strony tkanina pozostaje niezadrukowana). 
Gramatura tkaniny ok. 280 g/m².   Leżak wyposażony w system regulacji oparcia. 
Rozmiary leżaka w pozycji złożonej: 142 x 58 x 3,3 cm (długość x szerokość x grubość). 
Ciężar 5 kg. Odporny na obciążenie do 90/100 kg. Minimalne zamówienie 10 sztuk. 
Podana w tabeli cena dotyczy leżaka z nadrukiem cyfrowym na całej powierzchni.
+ informacji na doublet.com/2gjt

PLUS

Ref. Oznaczenie 10 szt. 50 szt. 100 szt.
86620 Leżak z podłokietnikiem 90 zł 78 zł 73 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Leżak reklamowy XL
Podwójny leżak wykonany z drewna bukowego (32/22 mm). Nadruk na tkani-
nie poliestrowej, jednostronny (z lewej strony tkanina pozostaje niezadrukowana). 
Gramatura tkaniny ok. 280 g/m².  Leżak wyposażony w system regulacji oparcia oraz 
system bezpieczeństwa. Rozmiary leżaka w pozycji złożonej: 145 x 121 x 4 cm (długość 
x szerokość x grubość). Ciężar 5,5 kg. Minimalne zamówienie 10 sztuk. Podana w tabeli 
cena dotyczy leżaka z nadrukiem cyfrowym na całej powierzchni.
+ informacji na doublet.com/2gjy

PLUS

Ref. Oznaczenie 10 szt. 50 szt. 100 szt.
86621 Leżak XL 259 zł 245 zł 239 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/281p
http://www.doublet.com/281f
http://www.doublet.com/1em9
http://www.doublet.com/2gjt
http://www.doublet.com/2gjy


Krótkie użytkowanie na czas eventu Intensywne użytkowanie 

Informacja
Gama produktów drukowanych w 100%.
Więcej zdjęć na www.doublet.pl

INFOi

Parasole
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Parasole promocyjne małe
Poszycie wykonane z materiału poliestrowego o gramaturze 150 g/m², zabezpieczone 
przed przemakaniem. Uszyte z 8 brytów dla parasoli okrągłych oraz z 4 brytów – dla 
parasoli kwadratowych. Nadruk cyfrowy (sublimacja) lub sitodruk, w zależności od 
rodzaju grafiki i nakładu.  Owiewki parasola obszywane lamówką, dobieraną do kolo-
rystyki nadruku.  Stelaż stalowy, malowany na kolor biały.  Dostępny w opcji prostej 
lub łamanej, która pozwala na lekkie pochylenie czaszy parasola. Podstawy plastikowe 
do obciążenia wodą lub piaskiem, od 14 do 30 kg. Każdy parasol pakowany w worek 
foliowy oraz w karton (10 szt.).  Minimalna ilość zamówienia : 10 sztuk
+ informacji na doublet.com/1em4

STANDARD
Parasole duże
Poszycie wykonane z materiału poliestrowego o gramaturze 210 g/m², zabezpieczone 
przed przemakaniem. Uszyte z 6 lub 8 brytów dla parasoli okrągłych oraz z 4 brytów 
– dla parasoli kwadratowych. Nadruk cyfrowy (sublimacja) lub sitodruk, w zależności 
od rodzaju grafiki i nakładu.  Owiewki parasola obszywane lamówką, dobieraną do 
kolorystyki nadruku.  Stelaż aluminiowy, malowany proszkowo na kolor biały.  System 
otwierania teleskopowy lub na sznurek.  Podstawy betonowe kwadratowe lub okrągłe, 
od 42 do 165 kg. Każdy parasol pakowany w worek foliowy oraz w karton 
(10 szt.).  Minimalna ilość zamówienia : 10 sztuk
+ informacji na doublet.com/2gk3

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86740 Parasol okrągły 300 cm

Wycena indywidualna
86741 Parasol okrągły 400 cm
86742 Parasol kwadratowy 300 cm
86743 Parasol kwadratowy 400 cm

Ref. Oznaczenie  1 szt.
20458 Parasol okrągły 180 cm

Wycena indywidualna
86718 Parasol okrągły 200 cm
86738 Parasol kwadratowy 125 cm
86739 Parasol kwadratowy 135 cm

http://www.doublet.com/1zj6
http://www.doublet.com/1zj6
http://www.doublet.com/1zjb
http://www.doublet.com/1em4
http://www.doublet.com/2gk3


Możliwe konfiguracje

Barierka Prosta II + banner 1 m

Barierka Prosta II + banner 2 m

Barierka Prosta II
 ▲ Szerokość od 100 do 200 cm
 ▲Wysokość 150 cm

Barierka pozwalająca na wygrodzenie strefy w różnych konfiguracjach.
Stojaki z włókna szklanego i żeliwnej podstawy. Specjalny system łączenia 
poszczególnych elementów zestawu pozwala na ustawienie barierki w różnych 
konfiguracjach. Użytkowanie wewnętrzne lub zewnętrzne (strefy osłonięte od wiatru). 
Barierka dostarczana razem z torbą jako zestaw do złożenia. 
Nadruk jedno- lub dwustronny.
+ informacji na doublet.com

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
86244 Barierka Prosta II podstawowa 1 m 452 zł 439 zł 428 zł
86245 Barierka Prosta II następna 1 m 259 zł 251 zł 246 zł
9995 Banner 94 x 100 cm jednostronny 36 zł 34 zł 30 zł
9995 Banner 94 x 200 cm jednostronny 60 zł 58 zł 55 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
86246 Barierka Prosta II podstawowa 2 m 499 zł 484 zł 478 zł
86247 Barierka Prosta II następna 2 m 328 zł 319 zł 310 zł
9995 Banner 94 x 200 cm jednostronny 60 zł 58 zł 55 zł
9995 Banner 94 x 200 cm dwustronny 118 zł 113 zł 106 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Barierki reklamowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji58

428 zł

Barierka 
Prosta II

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


PLUS

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt. 5 szt.
3307 Plipop (nadruk na 2 panelach) 625 zł 599 zł 505 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Banner na barierkę Securistar i Optima
 ▲ z dwustronną powierzchnią reklamową
 ▲wydruk dopasowany do barierek

Banner PCV drukowany na materiale typu blockout, docięty 
do rozmiaru, z oczkami nabitymi co 25 cm.
+ informacji na doublet.com

Barierka Plipop
Panel reklamowy rozkładany automatycznie.
Do rozłożenia na wszystkich rodzajach podłoża. 
Nadruk cyfrowy na 1 lub 2 panelach. 
Rozmiary (dł. x wys.): 200 x 100 cm. Ciężar: 1,3 kg. Dostarczany 
wraz z torbą transportową i śledziami do wbicia w podłoże.
+ informacji na doublet.com

Barierki reklamowe

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com 59
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PLUS

Rama bannerowa
Stabilna i praktyczna z dwustronną powierzchnią reklamową!
Rama bannerowa o dwóch powierzchniach reklamowych 
w rozmiarze 200 x 100 cm. Konstrukcja aluminiowa o 
przekroju 40 x 20 mm.
+ informacji na doublet.com/1eo7
Ref. 85894  347 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Barierka Event
Barierka stalowa cynkowana i lakierowana, kolorystyka do wyboru 
według palety RAL. Rozmiar barierki – 200 x 100  cm. Banner reklamowy 
PCV, dwustronny, drukowany na materiale typu blockout. Mocowany 
do barierki przy pomocy opasek plastikowych lub linki elastycznej. 
Wykończenie standardowe: 16 oczek metalowych z 4 stron banneru nabi-
tych co 25 cm.
+ informacji na doublet.com/2gk8

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
1337 Barierka Event cynkowana i lakierowana Wycena indywidualna
9995 Banner dwustronny + oczka 115 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86745 Banner PCV na barierkę Securistar 143 zł
86744 Banner PCV na barierkę Optima 132 zł
86746 Opaski plastikowe (100 szt.) 15 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1eo7
http://www.doublet.com/5lz
http://www.doublet.com/2gk8


Totemy wewnętrzne
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4 m²
z każdej

strony

Totemy, które wystarczy swobodnie 
postawić na dowolnym podłożu

Inne totemy 
Sprawdź na www.doublet.pl

INFOi

PLUS

Totem Biface
Totem z możliwością wymiany grafiki, do wielokrotnego 
użytku, bez konieczności kotwiczenia w podłożu.
Konstrukcja totemu wykonana z profili stalowych, cyn-
kowanych i malowanych proszkowo na dowolny kolor 
RAL. Wyposażona w stabilną podstawę i ramę do wyeks-
ponowania grafiki. Rozmiar podstawy 100 x 150 x 2 cm, 
waga 240 kg. Rozmiar ramy 150 x 200 cm. Grafika dru-
kowana na płycie kompozytowej typu Dibond lub płycie 
PCV. Swobodna wymiana grafiki. Podana cena zawiera 
koszt samej konstrukcji, wydruki wyceniane indywidual-
nie. Inne rozmiary totemu – prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2gkd
Ref. 86747  3 980 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Totem Quadro
Totem z czterema ściankami, doskonały sposób na 
komunikację w przestrzeni publicznej!
Konstrukcja totemu wykonana z profili stalowych cyn-
kowanych, dociążona wewnątrz dodatkową podstawą. 
Sama konstrukcja demontowalna, co ułatwia jej 
składowanie i transport. Rozmiar totemu 100 x 100 x 
225(h) cm. Grafika drukowana na płycie kompozytowej 
typu Dibond lub płycie PCV, mocowana na wkrętach do 
konstrukcji.  Inne rozmiary totemu – prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2gki
Ref. 86748  Wycena indywidualna

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

3 980 zł

Totem 
Biface

już od

http://www.doublet.com/2gkd
http://www.doublet.com/2gki


rozmiar S rozmiar M rozmiar L rozmiar XL

Wózek do przewożenia bramy.

Rozmiary 
całkowite

Rozmiary 
w świetle bramy

Wysokość Szerokość Wysokość Szerokość

86749 Brama stadionowa – rozmiar S 2,7 m 3,5 m 2,2 m 2,5 m
86750 Brama stadionowa – rozmiar M 2,7 m 4 m 2,2 m 3 m
86751 Brama stadionowa – rozmiar L 2,7 m 4,5 m 2,2 m 3,5 m
86752 Brama stadionowa – rozmiar XL 2,7 m 5 m 2,2 m 4 m

Bramy reklamowe
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Brama stadionowa
Mobilna brama wejściowa w Twoich barwach!
Brama wykonana z profili aluminiowych, grafika nadrukowana na płytach twardych, zamoco-
wanych do konstrukcji. Proponowana w 4 standardowych rozmiarach:
Rozmiar S: 2,7(h) x 3,5 m, rozmiar zewnętrzny 
Rozmiar M: 2,7(h) x 4 m, rozmiar zewnętrzny  
Rozmiar L: 2,7(h) x 4,5 m, rozmiar zewnętrzny  
Rozmiar XL: 2,7(h) x 5 m, rozmiar zewnętrzny
Szerokość wydruków: 50 cm. Brama wyposażona w rączki (uchwyty), pomocne przy prze-
suwaniu bądź przenoszeniu bramy. W opcji dodatkowej zestaw wózków na kółeczkach do 
przewożenia bramy po twardym podłożu.
+ informacji na doublet.com/2gkn

PLUS
DOUBLET
PATENT

http://www.doublet.com/4sy
http://www.doublet.com/2gkn
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Projekty indywidualne
Zaskocz Twoich klientów nietypowym produktem, jedynym na rynku! 
Począwszy od najprostszych rozwiązań, a  skończywszy na tych najbardziej 
zaskakujących, nasz dział design’u  proponuje rozwiązania skrojone na miarę Twoich 
oczekiwań. Oferujemy również produkcję, dostawę i  montaż zaprojektowanych 
produktów.

1. Miejsce użytkowania produktu

W  zależności od miejsca ekspozycji oferujemy produkty wykonane z  materiałów 
odpornych na działanie promieni UV oraz wody (użytkowanie na zewnątrz) lub zale-
camy materiały posiadające atesty trudnopalności (użytkowanie wewnątrz budynków).

2. Czas użytkowania produktu

Określenie okresu użytkowania produktu pozwala na dobór odpowiednich 
materiałów już na etapie projektu.  Musimy wiedzieć, czy produkt jest 
przeznaczony do jednorazowej ekspozycji i w jakim okresie czasu, czy też będzie 
demontowany i ponownie składany (jak często)?

3. Budżet projektu

Określenie poziomu budżetu, jakim dysponuje klient jest niezbędną informacją, 
aby podjąć pracę nad projektem. Ta informacja wpływa bezpośrednio na dobór 
materiałów i samą koncepcję produktu.

Projekty indywidualne



Bannery reklamowe
Bannery reklamowe to prosty i  skuteczny sposób komunikacji i  reklamy! Odporne na 
wilgoć, promienie UV doskonale sprawdzają się w  warunkach zewnętrznych. Aby 
wybrać odpowiedni produkt, należy zwrócić uwagę na następujące cechy banneru. 

1. Dostępne materiały 
Materiał PCV: o  zróżnicowanej gramaturze, w  standardzie 510 g/m². Mocny, 
wytrzymały materiał, przeznaczony do ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej.
Siatka bannerowa, tzw. mesh: zalecana przede wszystkim do wydruków 
wielkoformatowych.
Materiał non woven: włóknina w  wyglądzie zbliżona do flizeliny, odporna na 
wilgoć oraz promienie UV. Jej głównymi zaletami są niski ciężar oraz bardzo dobra 
intensywność drukowanych kolorów. Ze względu na powyższe właściwości, włóknina 
idealnie nadaje się do wydruków o  dużym metrażu, np. do dekoracji tras rajdowych, 
maratonów i innych imprez sportowych. Bannery dostarczane w rolkach po 25 i 50 mb.

2. Nadruk
Nadruk jednostronny: grafika drukowana z  jednej strony. Druga strona pozostaje 
w kolorze materiału (kolor biały).
Nadruk dwustronny: każda strona jest drukowana oddzielnie. Możliwość naniesienia 
różnej grafiki z każdej strony wydruku.

3. Wykończenie 
Proponujmy kilka standardowych rodzajów wykończenia bannerów, które są 
uwzględnione w cenie produktu. Możliwe również inne wykończenia, dopasowane do 
potrzeb i oczekiwań klienta.

4. Montaż 
Bezpośredni: banner mocowany do fasady budynku, siatki ogrodzenia, etc… 
zalecany przy niewielkich rozmiarach banneru oraz przy jednorazowej, krótkoczasowej 
ekspozycji.
Na konstrukcji bannerowej: w postaci ramy stalowej mocowanej do fasady lub przy 
pomocy linki stalowej osadzonej na specjalnych kotwach. Dobór konstrukcji zależy od 
rozmiaru wydruku oraz warunków lokalnych.
+ informacji na doublet.com

Bannery reklamowe
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Aby uzyskać odpowiedni efekt przekazu reklamowego, 
potrzeba odpowiednich, kreatywnych produktów. 
Proponujemy szeroki asortyment z zakresu reklamy 
wewnętrznej. Spersonalizowane  produkty, które zainteresują i 
zwrócą uwagę odbiorców. Obok nich nie przejdziesz obojętnie!

Wyeksponuj 
Twoją 
kreatywność!

65



Wyeksponuj

Twoje logo!
Lada Owalna

 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Ilość osób: 2
 ▲ Powierzchnia 1,6 m²

Lada z możliwością ekspozycji broszur i ulotek.
Lada owalna o konstrukcji metalowej z blatem ze 
sklejki drewnianej bukowej. Możliwość eksponowania 
plakatu i ulotek na kolumnie lady. Plakat A1 wkładany 
do plastikowej kieszeni i mocowany na taśmie 
magnetycznej. Metalowe ekspozytory na broszury, 
foldery i prospekty mocowane do frontu lady. Wymiary 
całej lady (szer. x głęb. x wys.): 90 x 40 x 110 cm.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85902 Lada Owalna 90 x 40 x 110 cm 1 315 zł
85903 Kieszeń A1 199 zł

85904
Zestaw 2 metalowych wieszaków 
1/3 DIN A4

61 zł

85905
Zestaw 2 metalowych wieszaków 
DIN A4

63 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Lada Łukowa
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Ilość osób: 2
 ▲ Powierzchnia 1,15 m²

Lada zbudowana z konstrukcji 
aluminiowej o zwiększonej wytrzymałości 
oraz z drewnianego blatu w kolorze 
drewna bukowego. 
Wyposażona w 2 półki, dostarczana 
w torbie na kółkach.  Grafika montowana 
na listwach magnetycznych. 
Rozmiar lady 120 x 46 x 98 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86570  1 080 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Lada na kółkach
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Ilość osób: 1
 ▲ Powierzchnia 1,9 m²

Lada o optymalnych gabarytach i zgrabnym 
kształcie.
Wykonana z profili aluminiowych malowa-
nych proszkowo oraz blatu z płyty meblowej. 
Lada składana, wyposażona w kółeczka, co 
czyni ją niezwykle praktyczną i funkcjonalną. 
Dostarczana w torbie transportowej. 
Rozmiar 90 x 62 x 215 cm. 
Rozmiar tabliczki 90 x 30 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86571  675 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Lady promocyjne
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 Lady
nietypowe ?

Realizujemy projekty
indywidualne.

33 816 92 24
Zadzwoń i zapytaj! 

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1enx
http://www.doublet.com/1gaj
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Konstrukcja rozłożona

Lada Pop up
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Ilość osób: 2
 ▲ Powierzchnia 2 m²

Składana lada Pop Up, łatwy transport, szybki montaż.
Drukowana tkanina, mocowana do konstrukcji przy pomocy rzepów. Składana 
konstrukcja aluminiowo - plastikowa. Blat połączony z konstrukcją, nie wymaga 
oddzielnego montażu. Półka w zestawie, kolor blatu czarny lub buk. Szerokość 
106,5 cm, głębokość 40 cm, wysokość 102 cm, ciężar 15 kg. Montaż nie wymaga 
narzędzi. Lada dostarczana w torbie.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86301 Lada Pop Up z wydrukiem 757 zł
86302 Wydruk reklamowy do lady Pop Up 292 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Lady promocyjne
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Naciśnij lekko 
i złóż ladę !

Torba transportowa

NOWOŚĆ

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com

Lada Lift Up
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 1.26 m²

Lada Lift Up składa i rozkłada się automatycznie, poprzez lekkie naciśnięcie konstrukcji 
ręką. Konstrukcja aluminiowa, blat z tworzywa, wydruk tekstylny mocowany do 
konstrukcji. Lada składana razem z wydrukiem do torby transportowej, praktyczna 
i wygodna w transporcie. Rozmiary: 70 x 40 x 90 (h) cm. Ciężar: 5 kg.
+ informacji na doublet.com/2itw

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86847 Lada Lift Up z wydrukiem 1 100 zł
86848 Wydruk do lady Lift Up 365 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2lx
http://www.doublet.com/2lx
http://www.doublet.com/2ia1
http://www.doublet.com/2ia1
http://www.doublet.com/2ia1
http://www.doublet.com/2ia1
http://www.doublet.com/2lx
http://www.doublet.com/2itw


PLUS

Obrusy z dowolnym nadrukiem, z możliwością  
prania w pralce

Obrus prostokątny
 ▲ Bok swobodny
 ▲ Długość boku 30 cm

Obrus z dowolnym nadrukiem i w dowolnym kolorze.
Obrus drukowany na materiale poliestrowym o gramaturze 210 g/m² lub na 
materiale niemnącym Non Iron 190 g/m². Obszyty z 4 boków. Długość zwisu 
po bokach 30 cm. Możliwość prania w pralce automatycznej. Standardowe 
rozmiary obrusów podane w tabeli pasują do stołów prostokątnych 
Duralight 122 cm (obrus 120 x 180 cm), Duralight 152 cm (140 x 220 cm), 
Duralight 183 cm (obrus 140 x 245 cm). Inne rozmiary - prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com

Obrus okrągły
 ▲ Bok swobodny
 ▲ Długość boku 30 cm

Obrus z dowolnym nadrukiem i w dowolnym kolorze.
Obrus drukowany na materiale poliestrowym o gramaturze 210 g/m² lub na materiale 
nie mnącym się Non iron 190 g/m². Obszyty z 4 boków. Długość zwisu po bokach 
30 cm. Możliwość prania w pralce automatycznej. Standardowe rozmiary obrusów 
podane w tabeli pasują do stołów okrągłych Duralight 122 cm (obrus 183 cm), 
Duralight 152 cm (obrus 212 cm), Duralight 183 cm (obrus 240 cm).
Standardowe rozmiary obrusów podane w tabeli, inne rozmiary - prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com

PLUS

1

Obrus z nadrukiem
Produkt przeznaczony na konferencje, spotkania biznesowe, targi branżowe, pozwalający na 
udekorowanie pomieszczenia bądź stoiska w prosty i szybki sposób.
Obrusy są wyceniane indywidualnie, prosimy określić następujące informacje:

1. Kształt obrusu
Obrus okrągły, prostokątny, kwadratowy lub bieżnik na stół.

2. Rozmiar 
Należy podać:
Obrus całkowicie zakrywający stół: wysokość, szerokość, długość (lub średnica) 
stołu.
Obrus częściowo zakrywający stół: wysokość, szerokość, długość (lub średnica) 
stołu oraz żądana długość zwisu po bokach obrusu.
Obrus konferencyjny: standardowo na całej wysokości  stołu od strony frontowej 
oraz na 1/3 wysokości od strony osób siedzących: wysokość, szerokość, długość stołu 
oraz żądana długość zwisu po bokach obrusu.
Bieżnik: długość i szerokość bieżnika, długość, szerokość, wysokość stołu oraz żądana 
długość zwisu po bokach.

3. Wykończenie boków
Boki swobodnie opadające docięte do rozmiaru lub obszyte naokoło.

4. Rodzaj materiału
W ofercie standardowej oferujemy obrusy  drukowane na dzianinie poliestrowej 
210 g/m² oraz na dzianinie niemnącej Non Iron o gramaturze 190 g/m².
+ informacji na doublet.com

1

Obrus konferencyjny
Obrus konferencyjny drukowany lub haftowany. Standardowo bok długi na całej 
wysokości  stołu od strony frontowej oraz bok krótki na 1/3 wysokości od strony osób 
siedzących.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86598  Wycena indywidualna

Ref. Oznaczenie 1 szt. 5 szt. 10 szt.
86592 Obrus okrągły 182 cm Poliester 210 g/m² 196 zł 183 zł 190 zł
86593 Obrus okrągły 182 cm Non iron 190 g/m² 210 zł 196 zł 182 zł
86594 Obrus okrągły 212 cm Poliester 210 g/m² 318 zł 297 zł 276 zł
86595 Obrus okrągły 212 cm Non iron 190 g/m² 340 zł 318 zł 295 zł
86596 Obrus okrągły 240 cm Poliester 210 g/m² 386 zł 360 zł 334 zł
86597 Obrus okrągły 240 cm Non iron 190 g/m² 413 zł 385 zł 358 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Obrusy reklamowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji68

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt.
86584 Obrus 120 x 180 cm Poliester 210 g/m² 98 zł 92 zł 85 zł
86585 Obrus 120 x 180 cm Non iron 190 g/m² 105 zł 98 zł 91 zł
86586 Obrus 140 x 220 cm Poliester 210 g/m² 137 zł 128 zł 119 zł
86587 Obrus 140 x 220 cm Non iron 190 g/m² 146 zł 136 zł 127 zł
86588 Obrus 140 x 245 cm Poliester 210 g/m² 152 zł 141 zł 130 zł
86589 Obrus 140 x 245 cm Non iron 190 g/m² 162 zł 151 zł 141 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/24k5
http://www.doublet.com/24ka
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/24jv
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/24k0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Dywanik Basic
Dywanik wewnętrzny z nadrukowanym logo.
Dywanik poliamidowy 1900 gr/m² z borderem. Spód z gumy. Aksamitny wygląd. 
Użytkowanie długotrwałe, z wysoką absorpcją zanieczyszczeń. 
Czyszczenie w temperaturze 60 °C.
+ informacji na doublet.com

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt.
86605 Dywanik Basic 50 x 75 cm 0 zł 119 zł 99 zł
86606 Dywanik Basic 60 x 85 cm 0 zł 153 zł 130 zł
86607 Dywanik Basic 115 x 160 cm 632 zł 453 zł 424 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Dywanik na każdą 
kieszeń!

PLUS

Linoleum z nadrukiem
Ochrona podłóg przez całą imprezę dzięki linoleum z dowolnym nadrukiem.
Ochrona podłóg przez całą imprezę dzięki linoleum z dowolnym nadrukiem. Linoleum 
winylowe o gładkiej powierzchni i strukturze piankowej. 
Grubość 3 mm, szerokość 310 cm, ciężar 1000 g/m².
+ informacji na doublet.com

Wykładzina EventFloor
Wygodna, wysokiej jakości wykładzina dywanowa.
Wykładzina drukowana w pełnej kolorystyce, z gwarancją doskonałych 
i soczystych kolorów. Welurowo-aksamitny wygląd. Poliamid 100%, spód 
z lateksu. Użytkowanie tymczasowe, czyszczenie jak zwykły dywan. 
Szerokość 2 m, maksymalna długość 20 m. Gramatura 1300 g/m².
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt.
86599 Wykładzina EventFloor  150 x 200 cm 589 zł 491 zł 464 zł
86600 Wykładzina EventFloor 150 x 300 cm 835 zł 730 zł 691 zł
86601 Wykładzina EventFloor 150 x 400 cm 1 076 zł 965 zł 917 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Ref. Oznaczenie 1 szt. 5 szt. 10 szt.
86602 Linoleum 150 x 200 cm 449 zł 299 zł 278 zł
86603 Linoleum 150 x 300 cm 514 zł 438 zł 412 zł
86604 Linoleum 150 x 400 cm 676 zł 587 zł 549 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Dywany i wykładziny
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464 zł

Wykładzina 
EventFloor

już od
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Pufy

70

Pufy reklamowe jako mebel do 
siedzenia i nośnik reklamowy 

jednocześnie!

Puzzle XXL
Zestaw 9 kostek z nadrukiem na wszystkich sześciu bokach, 
dający możliwość ułożenia 6 różnych obrazków. Niska waga 
kostki (wypełnienie z pianki tapicerskiej) daje możliwość 
swobodnego podnoszenia i układania klocków nawet przez 
dzieci. Tkanina obiciowa wykonana z wysokogatunkowego 
poliestru o gramaturze 210 g/m², wodoodpornego, 
z atestem trudnopalności. 
Kostka 40 x 40 cm: 1,3 kg, kostka 50 x 50 cm: 2,5 kg.
+ informacji na doublet.com/2iug

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86759 Puzzle XXL 40 x 40 cm (9 kostek) 2 678 zł
86760 Puzzle XXL 50 x 50 cm (9 kostek) 2 899 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają kosztów 
projektów.  

Pufa kostka
Wykonana z pianki poliuretanowej o zwiększonej sztywności, przeznaczonej do 
wyrobu materacy i mebli tapicerowanych. Kostka o boku 50 cm. 
Poszycie uszyte z materiału poliestrowego o gramaturze 210 g/m², zapinane na 
zamek. Pufy dostępne również w wersji z obiciem drukowanym na ekoskórze.
+ informacji na doublet.com/2iul

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt.
85756 Pufa Kostka 40 x 40 cm 134 zł 127 zł 119 zł
86353 Pufa Kostka 50 x 50 cm 195 zł 188 zł 169 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają kosztów projektów.  

119 zł

Pufa 
kostka

już od

http://www.doublet.com/1zv4
http://www.doublet.com/2iug
http://www.doublet.com/2iul
http://www.doublet.com/295
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1 756 zł

Sofa 
Image

już od

927 zł

Fotel 
Image

już od

Sofa Image
Sofa zadrukowana w 100%!
Sofa owalna 75 x 140 x 65 cm. Ciężar 40 kg.  Sofa 
prostokątna 75 x 140 x 65 cm. Ciężar 40 kg.
+ informacji na doublet.com/2iuq

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86617 Sofa prostokątna

1 756 zł
86616 Sofa owalna

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Fotel Image
Eleganckie, solidne, z Twoim logo!
Fotel owalny 70 x 75 x 65 cm. Ciężar 26 kg.
Fotel prostokątny 70 x 75 x 65 cm. Ciężar 26 kg.
+ informacji na doublet.com/2iuv

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86619 Fotel prostokątny

927 zł
86618 Fotel owalny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/1zuk
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/2iuq
http://www.doublet.com/2iuv
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Sprawdzony produkt – czytelny 
przekaz reklamowy!

Montaż paneli na listwach 
magnetycznych

Możliwość wykorzystania kufra 
jako lady informacyjnej

Duży, solidny kufer transportowy

Ścianka pająkowa łukowa
 ▲ Powierzchnia reklamowa od 6 do 9 m²

Praktyczna, estetyczna i trwała ścianka pająkowa.
Konstrukcja aluminiowa rozkładana w kilka sekund. Blokowana przy pomocy
listew magnetycznych, które służą jednocześnie do zamocowania grafiki.
Kompletny zestaw zawiera:
• aluminiową konstrukcję pająkową
• grafikę najwyższej jakości
• lampy halogenowe
• kufer – trybunkę (wraz z grafiką)
Blat kufra w kolorze drewna. Kolory czarny, srebrny i biały na specjalne zamówienie.
Ścianka dostępna w 3 rozmiarach (szer. x gł. x wys.). 
Są to rozmiary, jakie ścianka zajmuje po rozłożeniu.
Rozmiar S (2+2): długość 199 cm, głębokość 49 cm, wysokość 225 cm 
Rozmiar M (2+3): długość 254 cm, głębokość 69 cm, wysokość 225 cm 
Rozmiar L (2+4): długość 307 cm, głębokość 96 cm, wysokość 225 cm
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
6412 Ścianka łukowa S 2 528 zł
6411 Ścianka łukowa M 2 833 zł
6410 Ścianka łukowa L 3 189 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

2 528 zł

Ścianka pająkowa 
łukowa

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/295
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Ref. Oznaczenie  1 szt.
85578 Konstrukcja M + torba transportowa 999 zł
85580 Konstrukcja L + torba transportowa 1 142 zł
6418 Lampa halogenowa do ścianki pająkowej prostej 119 zł

1. Wyjmij ściankę z kufra

4.Twoja ścianka jest gotowa!3. Zablokuj konstrukcję przed złożeniem 
i nałóż grafikę

Grafika do ścianki

Jednoelementowa, 
wymienna grafika!

2. Rozłóż konstrukcję

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85579 Wydruk tekstylny M 493 zł
85581 Wydruk tekstylny L 611 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Ścianka pająkowa prosta
 ▲ Powierzchnia reklamowa od 6 do 9 m²

W odróżnieniu od ścianki pająkowej łukowej, ta ścianka oferuje jednoelementowy wydruk 
reklamowy!
Grafika drukowana na materiale Deco 200 g/m², który gwarantuje bardzo wysoką
jakość wydruku.
Montaż zajmuje zaledwie kilka sekund! Po rozłożeniu aluminiowej konstrukcji
pająkowej i nałożeniu wydruku na rzepy, ścianka jest gotowa do prezentacji!
Wydruk zakrywa boki ścianki, co gwarantuje jej estetyczny wygląd. Całość dostarczana
w torbie transportowej. Zestaw 2 lamp w opcji dodatkowej.
Dostępna w dwóch rozmiarach:
Rozmiar M: długość  226 cm, głębokość 30 cm, wysokość 226 cm. 
Rozmiar L: długość 300 cm, głębokość 30 cm, wysokość 226 cm.
+ informacji na doublet.com

999 zł

Ścianka pająkowa 
prosta

już od

http://www.doublet.com/3s0
http://www.doublet.com/3s0
http://www.doublet.com/3s0
http://www.doublet.com/3s0
http://www.doublet.com/3s0
http://www.doublet.com/3s0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/295


Inne konfiguracje, 
wycena indywidulana.
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Truss Tower
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 32 m²
 ▲Wysokość : 517 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 154 cm

Modułowy system do ekspozycji reklamy w rozmiarze XXL!
Konstrukcja w kolorze czarnym, wykonana z aluminium oraz stali. Łatwa w montażu, 
demontażu oraz transporcie. Rozmiar całkowity 154 x 517 (h) cm. Ciężar 77 kg.  Zestaw 
4 wydruków na bannerze PCV w rozmiarze 120 x 483 cm w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2jyq

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86930 Truss Tower 7 989 zł
86935 Zestaw 4 wydruków PCV 120 x 483 cm 440 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Truss Triple
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 10.45 m²
 ▲Wysokość : 246 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 424 cm

Modułowy system do ekspozycji reklamy.
Konstrukcja w kolorze czarnym, wykonana z aluminium oraz stali. Łatwa w montażu, 
demontażu oraz transporcie. Rozmiar całkowity 424 x 246 (h) cm. Ciężar 49 kg.  Zestaw 
3 wydruków na bannerze PCV w rozmiarze 120 x 211 cm w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2k13

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86934 Truss Triple 4 867 zł
86939 Zestaw 3 wydruków PCV 120 x 211 cm 160 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Truss Wall
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 6.8 m²
 ▲Wysokość : 246 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 277 cm

Modułowy system do ekspozycji reklamy w rozmiarze XXL!
Konstrukcja w kolorze czarnym, wykonana z aluminium oraz stali. Łatwa w montażu, 
demontażu oraz transporcie. Rozmiar całkowity 277 x 246 (h) cm. Ciężar 30 kg.  Wydruk 
na bannerze PCV w rozmiarze 277 x 246 cm w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2k0y

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86933 Truss Wall 3 168 zł
86938 Wydruk PCV 277 x 246 cm 143 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/274i
http://www.doublet.com/2748
http://www.doublet.com/273y
http://www.doublet.com/2jyq
http://www.doublet.com/2k13
http://www.doublet.com/2k0y
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Truss Corner
 ▲ Szerokość całkowita : 154 cm
 ▲Wysokość : 246 cm
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 7.5 m²

Modułowy system do ekspozycji reklamy.
Konstrukcja w kolorze czarnym, wykonana z aluminium oraz stali. Łatwa w montażu, 
demontażu oraz transporcie. Rozmiar całkowity 154 x 246 (h) cm. Ciężar 34 kg.  Zestaw 
2 wydruków na bannerze PCV w rozmiarze 120 x 211 cm w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2jyl

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86931 Truss Corner 3 463 zł
86936 Zestaw 2 wydruków PCV 120 x 211 cm 106 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Truss One
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 2.6 m²
 ▲Wysokość : 246 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 154 cm

Modułowy system do ekspozycji reklamy.
Konstrukcja w kolorze czarnym, wykonana z aluminium oraz stali. Łatwa w montażu, 
demontażu oraz transporcie. Rozmiar całkowity 154 x 246 (h) cm. Ciężar 16 kg.  Wydruk 
na bannerze PCV w rozmiarze 120 x 211 cm w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2k18

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86932 Truss One 2 139 zł
86937 Wydruk PCV 120 x 211 cm 63 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/26lr
http://www.doublet.com/274s
http://www.doublet.com/274i
http://www.doublet.com/2748
http://www.doublet.com/2jyl
http://www.doublet.com/2k18
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Stojak o regulowanej
wysokości i szerokości!

Grafika do ścianki reklamowej

Grafika do stojaka teleskopowego

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt.
7204 Grafika jednostronna tekstylna 240 x 120 cm 218 zł 199 zł
9995 Grafika dwustronna tekstylna 240 x 120 cm 491 zł 443 zł
9995 Grafika jednostronna banner PCV 240 x 120 cm 153 zł 144 zł
9995 Inne rozmiary grafiki Wycena indywidualna

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

od 120 do 240 cm

od
 13

0 d
o 2

40
 cm

Ref. Oznaczenie  1 szt. 3 szt.
7203 Stojak teleskopowy XL + torba transportowa 395 zł 324 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ścianka reklamowa
Przenośna ścianka ekspozycyjna to kombinacja wydruku o bardzo wysokiej jakości oraz 
surowej konstrukcji. Efekt wizualny gwarantowany.
Szkielet konstrukcji zbudowany z rur aluminiowych anodowanych o długości 
1,20 m, łączonych między sobą przy pomocy złączek. Nóżki mocowane do 
dolnej części konstrukcji gwarantują stabilność ekspozycji. 
Ścianka dostarczana wraz z torbą transportową. 
Dostępna w dwóch wysokościach: 
ścianka o wysokości 2 m 
ścianka o wysokości 2,40 m
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
84159 Ścianka reklamowa 240 x 240 cm 1 992 zł
84163 Ścianka reklamowa 200 x 240 cm 2 021 zł
84160 Ścianka reklamowa 240 x 360 cm 2 099 zł
84164 Ścianka reklamowa 200 x 360 cm 2 052 zł
84165 Ścianka reklamowa 200 x 480 cm 2 786 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Ref. Oznaczenie  1 szt.
84161 Grafika 240 x 240 cm 296 zł
84166 Grafika 200 x 240 cm 256 zł
84162 Grafika 240 x 360 cm 437 zł
84167 Grafika 200 x 360 cm 377 zł
84168 Grafika 200 x 480 cm 498 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Ścianka o dyskretnej 
konstrukcji!

Stojak teleskopowy XL
Stojak teleskopowy z regulowaną wysokością i szerokością eksponowany jako jedno lub 
dwustronny.
Konstrukcja stojaka aluminiowa, podstawy stalowe, stojak malowany w całości 
na kolor czarny. Ciężar 5 kg. Montaż przy pomocy śrubokręta. Stojak dostarczany 
z torbą transportową. Grafika drukowana na dzianinach i na materiale PCV. 
Dostępna w opcji jednostronnej lub dwustronnej.
+ informacji na doublet.com

324 zł

Stojak 
teleskopowy XL

już od

1 992 zł

Ścianka 
reklamowa

już od

http://www.doublet.com/5sx
http://www.doublet.com/17c1
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Wybierz rozmiar dopasowany 
do Twoich potrzeb!

Totem 
z wymienną 

grafiką

Core S
65 cm

Core M
95,5 cm

Core L
124 cm

Core XL
154,4 cm

Totem Core dwustronny
Wolnostojący totem o klasycznym kształcie.
Zbudowany z aluminiowego, rurowego szkieletu (fi rurki 32 mm) oraz stalowej 
podstawy. Grafika tekstylna drukowana obustronnie. 
Torba transportowa w zestawie. 
Prosty montaż bez narzędzi.
Totem Core S: 230 (h) x 65 x 25 cm  
Totem Core M: 230 (h) x 95,5 x 25 cm  
Totem Core L: 230 (h) x 124 x 25 cm  
Totem Core XL: 230 (h) x 154,4 x 25 cm
+ informacji na doublet.com/2iv0

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86761 Totem Core S nadruk dwustronny 540 zł
86762 Totem Core M nadruk dwustronny 789 zł
86763 Totem Core L nadruk dwustronny 972 zł
86764 Totem Core XL nadruk dwustronny 1 139 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

540 zł

Totem Core 
dwustronny

już od

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/2iv0
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Ścianka Meeting
Prosty i oryginalny sposób na kameralne spotkanie biznesowe!
Ścianka tekstylna o zaokrąglonym, oryginalnym kształcie. Może pełnić rolę trady-
cyjnej ścianki reklamowej, standu, a jednocześnie być miejscem spotkań w czasie 
targów, w galeriach handlowych, etc. Konstrukcja ścianki wykonana z aluminiowych 
rurek, ponumerowanych w celu ułatwienia montażu. Grafika tekstylna drukowana 
jednostronnie lub obustronnie. Nakładana na stelaż i zapinana u podstawy na zamek.  
Rozmiar: średnica 270 cm, wysokość 120 -230 cm.  Waga 8,10 kg. Torba transportowa 
na konstrukcję i grafikę w zestawie. Prosty montaż bez narzędzi.
+ informacji na doublet.com/2iw4

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86774 Ścianka Meeting jednostronna + grafika 3 010 zł
86775 Ścianka Meeting dwustronna + grafika 3 599 zł
86776 Grafika Meeting jednostronna 2 088 zł
86777 Grafika Meeting dwustronna 2 681 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają kosztów projektów.  

Totem Wave
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 1.6 m²
 ▲Wysokość : 202 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 80 cm

Tekstylny totem z wymienną grafiką!
Dynamiczny, estetyczny totem reklamowy. 
Ciekawy kształt przyciągający uwagę: 
okrągła podstawa oraz ścięta do łuku góra. 
Konstrukcja ścianki wykonana z alumi-
niowych rurek o średnicy 32 mm, ponume-
rowanych w celu ułatwienia montażu. Grafika 
tekstylna drukowana jednostronnie lub 
dwustronnie. Nakładana na stelaż i zapinana 
u podstawy na zamek. 
Rozmiar: głębokość 39 cm, wysokość 198 cm. 
Torba transportowa na konstrukcję i grafikę 
w zestawie. Prosty montaż bez narzędzi.
+ informacji na doublet.com/2ivu

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86778 Totem Wave jednostronny + grafika 465 zł
86779 Totem Wave dwustronny + grafika 582 zł
86780 Grafika totem Wave jednostronny 301 zł
86781 Grafika totem Wave dwustronny 418 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają kosztów projektów.  

Totem Snake
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 2.5 m²
 ▲Wysokość : 250 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 100 cm

Zaskakujący kształt! Doskonała widoczność!
Wolnostojący nośnik reklamowy. Konstrukcja ścianki wykonana z aluminiowych rurek 
o średnicy 32 mm, ponumerowanych w celu ułatwienia montażu. Grafika tekstylna 
drukowana jednostronnie lub dwustronnie. Nakładana na stelaż i zapinana u pods-
tawy na zamek. Rozmiar: szerokość 91,5 cm, głębokość 70 cm, wysokość 228 cm. Torba 
transportowa na konstrukcję i grafikę w zestawie. Prosty montaż bez narzędzi.
+ informacji na doublet.com/2ivf

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86782 Totem Snake jednostronny + grafika 977 zł
86783 Totem Snake dwustronny + grafika 1 110 zł
86784 Grafika totem Snake jednostronny 472 zł
86785 Grafika totem Snake dwustronny 604 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

465 zł

Totem 
Wave

już od

977 zł

Totem 
Snake

już od

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/1zaa
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http://www.doublet.com/2ivu
http://www.doublet.com/2ivf


Ścianki wystawiennicze

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com 79

No
śn

ik
i r

ek
la

m
ow

e i
nd

oo
r

Ścianka Wave łukowa
Innowacyjna, lekka i elegancka ścianka.
Konstrukcja ścianki wykonana z aluminiowych rurek o średnicy 30 mm, ponume-
rowanych w celu ułatwienia montażu. Grafika tekstylna drukowana jednostronnie 
lub dwustronnie. Nakładana na stelaż i zapinana u podstawy na zamek.  Rozmiar: 
szerokość 287 cm, głębokość 60 cm, wysokość 234 cm. Torba transportowa na 
konstrukcję i grafikę w zestawie. Prosty montaż bez narzędzi.
+ informacji na doublet.com/2iw9

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86765 Ścianka Wave łukowa 3 m jednostronna + grafika 1 395 zł
86766 Ścianka Wave łukowa 3 m dwustronna + grafika 1 750 zł
86767 Grafika Wave łukowa 3 m jednostronna 860 zł
86768 Grafika Wave łukowa 3 m dwustronna 1 190 zł
86165 Zestw 2 lamp halogenowych do ścianki 325 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają kosztów projektów.  

Ścianka Wave Esse
Innowacyjna, lekka i elegancka ścianka.
Konstrukcja ścianki wykonana z aluminiowych rurek o średnicy 30 mm, ponumerowa-
nych w celu ułatwienia montażu, wsparta na dwóch stopach. Grafika tekstylna druko-
wana jednostronnie lub dwustronnie. Nakładana na stelaż i zapinana u podstawy na 
zamek. Rozmiar: szerokość 295 cm, głębokość 40 cm, wysokość 238 cm.  Torba trans-
portowa na konstrukcję i grafikę w zestawie. Prosty montaż bez narzędzi.
+ informacji na doublet.com/2iwe

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
25661 Ścianka Wave Esse 3 m jednostronna + grafika 1 436 zł
25662 Ścianka Wave Esse 3 m dwustronna + grafika 1 805 zł
25663 Grafika Wave Esse 3 m jednostronna 885 zł
25664 Grafika Wave Esse 3 m dwustronna 1 328 zł
86165 Zestw 2 lamp halogenowych do ścianki 325 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają kosztów projektów.  

NOWOŚĆ

Ścianka Wave prosta na 
www.doublet.pl

INFOi

http://www.doublet.com/1zaa
http://www.doublet.com/2iw9
http://www.doublet.com/2iwe
http://www.doublet.com/1za0


Rollupy
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Stojak Cameleon XL
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Rozmiar wydruku: 120 x 200 cm, 150 x 200 cm, 200 x 200 cm

Najszerszy z roll-upów!
Kaseta z anodowanego aluminium w 3 rozmiarach: 120, 150 i 200 cm. Stabilna, 
beznóżkowa, z regulowanymi stopkami. Dwa teleskopowe maszty. 
Banner PCV. Torba transportowa w komplecie.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86562 Stojak Cameleon XL + banner PCV 120 cm 499 zł
86563 Stojak Cameleon XL + banner PCV 150 cm 699 zł
86564 Stojak Cameleon XL + banner PCV 200 cm 890 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Wyjątkowo szeroki roll-up

Dwustronna ekspozycja

Roll-up o wyróżniającej 
się kasecie

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86565 Stojak Prestiż + Banner PCV 85 cm 299 zł
86566 Stojak Prestiż + Banner PCV 100 cm 345 zł
86664 Stojak Prestiż + banner PCV 120 cm 399 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Stojak Cameleon II
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Rozmiar wydruku: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm

Kompaktowy i łatwy do przenoszenia dwustronny roll-up.
Elegancki, beznóżkowy, dwustronny stojak z dwoma zwijanymi bannerami PCV. 
Torba transportowa w komplecie.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
7080 Stojak Cameleon II + 2 bannery PCV 85 cm 429 zł
7081 Stojak Cameleon II + 2 bannery PCV 100 cm 497 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Stojak Prestiż
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Rozmiar wydruku: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm

Solidna kaseta  o nowoczesnym designie.
Beznóżkowa, aluminiowa kaseta o szerokiej podstawie gwarantująca stabilność  
systemu. Wyposażona w mechanizm szybkiej wymiany grafiki. Składany, teleskopowy 
maszt . Torba transportowa w komplecie.
+ informacji na doublet.com

429 zł

Stojak 
Cameleon II

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Stojak Kross
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Rozmiar wydruku 57 x 157 cm

Najbardziej ekonomiczny składany stojak bannerowy.
Stojak wyłącznie do użytku wewnętrznego. Konstrukcja 
z elementów włókna szklanego i aluminium. Rozmiar 
bannera 80 x 180 cm, rozmiar stojaka 85 x 95 x 195 cm. 
Ciężar 1,40 kg. Torba transportowa w komplecie.
+ informacji na doublet.com

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86567 Stojak Kross + banner PCV 136 zł
86568 Stojak Kross + banner tekstylny 147 zł
9995 Banner PCV 80 x 190 cm 64 zł
9996 Banner tekstylny 80 x 180 cm 81 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

PLUS

PLUS

Stojak Cameleon XS
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Format wydruku A3

Mini Banner zwijany do ustawienia na ladzie.
Kaseta aluminiowa. Banner PCV w formacie A3, 
klejony do listwy. 
Rozmiar dł. 33 x wys. 45,5 cm. 
Dostarczany w kartonowym pudełku.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86569  79 zł ST
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Format
A3

Stojak

do obciążenia

Stojak Pelikan II
 ▲ Użytkowanie zewnętrzne
 ▲ Rozmiar wydruku 60 x 160 cm

Stojak przeznaczony również do ekspozycji zewnętrznej.
Konstrukcja stojaka wykonana z aluminium i polietylenu 
w kolorze szarym. 
Podstawa w rozmiarze 48 x 44 x 12 cm o pojemności 
18 L. Wymienna grafika drukowana ma bannerze 
PCV w rozmiarze 60 x 160 cm. Opakowanie: torba 
transportowa.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
7115 Stojak Pelikan II 189 zł
7098 Banner Pelikan II 64 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

PLUS

136 zł

Stojak 
Kross

już od 799 zł

Stojak 
Storm

już od

Stojak Storm
 ▲ Rozmiar wydruku : 85 x 200 cm
 ▲ Użytkowanie zewnętrzne
 ▲ Stojak z dwustronną ekspozycją, również na zewnątrz.

Dzięki specjanym stopom stojak może myć ekspono-
wany na zewnątrz. Stopy oraz śledzie wbite do podłoża 
gwarantują odporność stojaka na wiatr do 38 km/h. 
Banner dwustronny, listwa zatrzaskowa oraz składany 
maszt. Dostarczany razem ze śledziami w torbie 
transportowej.
+ informacji na doublet.com/24fk
Ref. 86786  799 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

79 zł

Stojak 
Cameleon XS

już od

NOWOŚĆ

http://www.doublet.pl
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podstawy

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji82

STANDARD

Podstawa do obciążenia
Podstawa do obciążenia umożliwiająca ekspozycję poziomych płyt.
Podstawa z polipropylenu 40 x 25 x 25 cm do obciążenia. Ciężar bez obciążenia 1,4 kg. 
Ciężar po obciążeniu 10 kg (woda). Umożliwia zamocowanie płyt o grubości 10 mm.
+ informacji na doublet.com/24ir
Ref. 86572  137 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa Sandwich
Prosta, ekonomiczna podstawa.
Stalowa podstawa przeznaczona do ekspozycji materiałów 
o grubości od 3 do 40 mm, dostępna w dwóch 
szerokościach: 80 i 100 cm. Stabilna i wytrzymała –szerokość 
wydruku może być większa od szerokości podstawy. 
Maksymalna zalecana wysokość wydruku - 180 cm. 
Kolor srebrno – szary.
+ informacji na doublet.com/1eor

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85562 Podstawa Sandwich 80 cm 199 zł
85551 Podstawa Sandwich 100 cm 233 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

PLUS

Podstawa outdoor
Podstawa zewnętrzna do obciążenia.
Plastikowa okrągła podstawa do obciążenia o śr. 40 cm x wys.13 cm. 
Ciężar bez obciążenia 1,8 kg. Ciężar po obciążeniu 14 kg (woda) lub 20 kg (piasek). 
Dla płyt o rozmiarze maksymalnym 114 x 80 cm.
+ informacji na doublet.com/24iw
Ref. 86153  249 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podstawa Quick
Elegancka stalowa podstawa do wyeksponowa-
nia  wydruków na płytach sztywnych typu dibond, 
płyta PCV, etc.  Jej dyskretna forma pozwala skupić 
uwagę na informacji lub reklamie. Dostępna w 
opcji do postawienia: dla wydruków lekkich do 
3 kg oraz dla wydruków ciężkich do 10 kg, jak 
również w opcji ściennej dla wydruków do 10 
kg. Rozmiary: podstawa stojąca 365 x 365 x 117 
mm, podstawa ścienna 175 x 175 x 45 mm.
+ informacji na doublet.com/2iwj

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
83790 Quick ścienna do 10 kg 191 zł
86788 Quick do 3 kg 269 zł
86789 Quick do 10 kg 314 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

191 zł

Podstawa 
Quick

już od

199 zł

Podstawa 
Sandwich

już od

249 zł

Podstawa 
outdoor

już od

http://www.doublet.com/29k0
http://www.doublet.com/16f9
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BestSeller
wśród wszystkich roll-upów

Roll-up 
Cameleon

85 X 200 cm

Kaseta
typu roll-up

+
Wydruk

+
Torba transportowa

już od

172 zł

Rollupy
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Roll’up Cameleon
 ▲ Rozmiar : 85 x 205 cm
 ▲Wysokość całkowita 210 cm
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne

Klasyczny roll-up w 3 standardowych rozmia-
rach: 85 x 200 cm, 100 x 200 cm oraz 
120 x 200 cm. Ciężar: od 3 do 4,5 kg.  
Opakowanie: torba transportowa. Podana 
ceny dotyczy kasety wraz z wydrukiem.
+ informacji na doublet.com/1k96

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
7103 Cameleon 85 cm 172 zł

85455 Cameleon 100 cm 195 zł
85760 Cameleon 120 cm 245 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/1bhc
http://www.doublet.com/1bhc
http://www.doublet.com/1k96


Totemy wewnętrzne
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Ref. Oznaczenie  1 szt.
86555 Totem Display XL 897 zł
85904 Zestaw 2 metalowych kieszonek 1/3 A4 64 zł
86163 Zestaw 2 metalowych kieszonek A5 65 zł
86164 Zestaw 2 kieszeni PCV A4 135 zł
85905 Zestaw 2 metalowych kieszonek A4 66 zł
86556 Kieszeń PCV A3 156 zł
86557 Kieszeń PCV A2 179 zł
86165 Lampa halogenowa 283 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86162 Totem Display 688 zł
85904 Zestaw 2 metalowych kieszonek 1/3 A4 64 zł
86163 Zestaw 2 metalowych kieszonek A5 65 zł
86164 Zestaw 2 kieszeni PCV A4 135 zł
85905 Zestaw 2 metalowych kieszonek A4 66 zł
86165 Lampa halogenowa 283 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86558 Totem Colonna XL 1 496 zł
85904 Zestaw 2 metalowych kieszonek 1/3 A4 64 zł
86164 Zestaw 2 kieszeni PCV A4 135 zł
86556 Kieszeń PCV A3 156 zł
86559 Kieszeń PCV A1 235 zł
86165 Lampa halogenowa 283 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86561 Totem Colonna 40 x 25 x 165 cm 978 zł
86560 Totem Colonna 60 x 32 x 165 cm 1 296 zł
85904 Zestaw 2 metalowych kieszonek 1/3 A4 64 zł
86163 Zestaw 2 metalowych kieszonek A5 65 zł
86164 Zestaw 2 kieszeni PCV A4 135 zł
85905 Zestaw 2 metalowych kieszonek A4 66 zł
86165 Lampa halogenowa 283 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Totem Display XL
 ▲Wysokość całkowita 165 cm
 ▲ Szerokość 52 cm

Idealny jako totem reklamowy oraz totem infor-
macyjny! Pozwala wyeksponować wiele folderów 
i ulotek na jednym stojaku.
Totem metalowy w kolorze aluminium 
z dyskretnie nawierconymi otworami pod 
metalowe półeczki na foldery i ulotki. Poza 
półeczkami, na stojaku można również 
zamocować kieszenie PCV wyposażone 
w listwy magnetyczne, przeznaczone do 
ekspozycji plakatów. Wysokość całkowita 
totemu 165 cm, szerokość 52 cm, głębokość 
46 cm. Format kieszeni PCV: A4, A3, A2.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Totem Display
 ▲Wysokość całkowita 165 cm
 ▲ Szerokość 26 cm

Sam decydujesz o układzie kieszeni na stojaku i ich 
formatach!
Totem metalowy w  kolorze aluminium 
z  dyskretnie nawierconymi otworami pod 
metalowe półeczki na foldery i  ulotki. Poza 
półeczkami, na stojaku można również 
zamocować kieszenie PCV wyposażone 
w listwy magnetyczne, przeznaczone do 
ekspozycji plakatów. Wysokość całkowita 
totemu 165 cm, szerokość 26 cm, głębokość 
42 cm. Format kieszeni PCV: A4.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Totem Colonna XL
 ▲Wysokość całkowita 185 cm
 ▲ Szerokość 77 cm

Dyskretny, elegancki totem! Pozwala 
wyeksponować wiele folderów i ulotek po obu 
stronach totemu.
Totem metalowy w kolorze aluminium 
z dyskretnie nawierconymi otworami pod 
metalowe półeczki na foldery i ulotki. Poza 
półeczkami, na stojaku można również 
zamocować kieszenie PCV wyposażone 
w listwy magnetyczne, przeznaczone do 
ekspozycji plakatów. Wysokość całkowita 
totemu 185 cm, szerokość 77 cm, głębokość 
33 cm.
+ informacji na doublet.com

Totem Colonna
 ▲Wysokość całkowita 165 cm
 ▲ Szerokość 40, 60 cm

Dwustronny stojak na foldery, idealny jako totem rekla-
mowy lub informacyjny!
Totem metalowy w kolorze aluminium z dyskretnie 
nawierconymi otworami pod metalowe półeczki 
na foldery i ulotki. Poza półeczkami, na stojaku 
można również zamocować kieszenie PCV 
wyposażone w listwy magnetyczne, przeznaczone 
do ekspozycji plakatów. Wysokość całkowita 
totemu 165 cm.
+ informacji na doublet.com

PLUS PLUS

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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http://www.doublet.pl
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Postaw na efekt światła !

Totem Tack
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 1 m²
 ▲Wysokość : 170 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 62 cm

Elegancki dwustronny totem !
Plakat wsuwany pod boczny profil. Zabezpieczany od 
strony zewnętrznej przeźroczystą folią.  Konstrukcja 
aluminiowa o wzmocnionej stabilności dzięki dodat-
kowym nóżkom u podstawy. Dla jednego totemu 
potrzebne dwa wydruki na materiale do podświetleń.
+ informacji na doublet.com/2iwo

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86797 Totem Tack podświetlany 50 x 170 cm 988 zł
86798 Totem Tack podświetlany 60 x 170 cm 1 095 zł
86799 Grafika totem Tack 50 x 170  cm 65 zł
86800 Grafika totem Tack 60 x 170  cm 77 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Kolumna podświetlana Luxor Tower
Wykorzystaj możliwości technologii Led !
Podświetlana kolumna z regulacją kolorów 
(6 możliwych kolorów). Podstawa plastikowa w kolorze 
czarnym lub białym.  Wysokości kolumn S: 95 cm, 
M: 132 cm, L: 218 cm. Średnica podstawy 37 cm. 
W opcji dodatkowej akumulator gwarantujący czas 
oświetlenia odpowiednio 14,10 oraz 8 godzin. 
Wydruk grafiki uwzględniony w cenie. Kolumna dostar-
czana w torbie transportowej.
+ informacji na doublet.com/2iwy

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86665 Luxor Tower S 1 355 zł
86666 Luxor Tower M 1 499 zł
86667 Luxor Tower L 1 765 zł
86794 Akumulator 79 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów. Nie zawierają 
kosztów projektów.  

Totem podświetlany
 ▲ Powierzchnia całkowita plakatu : 1 m²
 ▲Wysokość : 170 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 60 cm

Podświetlany totem ze sprawdzoną technologią profili 
zatrzaskowych, która umożliwia łatwą wymianę pla-
katu. Profile aluminiowe 38 mm, antyrefleksyjna folia 
UV chroniąca plakat przed blaknięciem. Stalowa pods-
tawa malowana proszkowo na kolor szary gwarantująca 
stabilność totemu. Dla jednego totemu potrzebne dwa 
wydruki na materiale do podświetleń.
+ informacji na doublet.com/2ix8

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
6234 Totem podświetlany 1 x A1 1 038 zł
6232 Totem podświetlany 2 x A1 1 265 zł

85577 Grafika totem podświetlany A1 45 zł
6235 Grafika totem podświetlany 2 x DIN A1 77 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

988 zł

Totem 
Tack

już od

170
cm

1 355 zł

Kolumna 
podświetlana 
Luxor Tower

już od

1 038 zł

Totem 
podświetlany

już od
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Stojak Elipsa Plus
 ▲Wysokość : 190 cm

Imponujący stojak z centralną nóżką 
i pojemnością na 16 folderów.
Stojak metalowy w kolorze aluminium, 
wyposażony w półeczki wykonane 
z przeźroczystego tworzywa. Szerokość 
85 cm. Możliwość umieszczenia logo 
w górnej części stojaka.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86312 Stojak Elipsa Plus 16 x A4 1 189 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stojak Pluton
 ▲ Rozmiar od A1 do A4
 ▲Wysokość 185 cm

Stojak o atrakcyjnym designie, który daje 
możliwość ekspozycji plakatu i folderów!
Stojak aluminiowy mocowany na okrągłej, 
srebrnej i stabilnej podstawie.  
Dostępny  w wersji jedno lub dwustronnej. 
Stojak mieszany Pluton zawiera 1 tablicę 
plakatową A1 o profilu 25 mm oraz 
1 metalową półkę. Stojak trzypoziomowy  
zawiera 3 półki (2 x DIN A4).  
Inne opcje wg indywidualnej wyceny.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
5121 Stojak mieszany Pluton jednostronny 968 zł
5122 Stojak trzypoziomowy Pluton jednostronny 988 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Stojak Expo Plexi
 ▲ Format A3 lub A4
 ▲Wysokość 146 cm

Lekki i elegancki stojak na dokumenty!
Idealny na wszelkiego rodzaju targi, 
wystawy i  prezentacje. Stojak mobilny, 
aluminiowy anodowany, wyposażony 
w  akrylowe półki na dokumenty. 
6 dwustronnych kieszonek. Dostarczany 
w  walizce, zabezpieczającej stojak 
w transporcie. Ciężar 7,5 kg.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86173 Stojak Expo Plexi A4 384 zł
86174 Stojak Expo Plexi A3 699 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stojaki na foldery

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji86

Stojak Pluton II
Stojak na kwadratowej podstawie, inny, ciekawy design!
Stojak aluminiowy do jednoczesnej ekspozycji plakatów i broszur.  Metalowa półka 
na broszury oraz stalowa, srebrna podstawa. Dostępny  w wersji jedno lub dwustron-
nej. Stojak mieszany Pluton II zawiera 1 tablicę plakatową A1 o profilu 25 mm oraz 
1 półkę. Stojak trzypoziomowy  zawiera 3 półki na broszury (3 x DIN A4). Inne opcje wg 
indywidualnej wyceny. Tablica plakatowa dostępna również w rozmiarze 70 x 100 cm.
+ informacji na doublet.com/2ixd

PLUS

1 189 zł

Stojak 
Elipsa Plus

już od

968 zł

Stojak 
Pluton

już od

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86803 Stojak mieszany Pluton II jednostronny 691 zł
86804 Stojak trzypoziomowy Pluton II jednostronny 935 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

NOWOŚĆ
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http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/4sy
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/2ixd


Display Branch
 ▲ Format A4 + wydruk reklamowy
 ▲Wysokość 180 cm

Stojak z możliwością eksponowania wydruku reklamowego oraz folderów na półkach z jednej 
lub z obu stron stojaka. Estetyczne wykonanie, design przyciagający uwagę.
Kolumna stojaka wykonana z anodowanego aluminium w kolorze szaro-srebrnym. 
Płaska okrągła podstawa. Poprzeczny drążek u szczytu stojaka umożliwia zawieszenie 
flagi albo bannera o szerokości 60 cm. Zalecana wysokość wydruku 140 cm. Całkowita
wysokość stojaka wynosi 180 cm.
Dodatkowe opcje wyposażenia:
• ukośne półki ze stali perforowanej w kolorze szarym
• wydruk reklamowy.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Wyeksponuj atuty 
Twojego produktu przy
pomocy stojaka Branch!

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85952 Display Branch 581 zł
85953 Półka lewa

127 zł
85954 Półka prawa
85955 Grafika Wycena indywidualna

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Stojaki na foldery
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581 zł

Display 
Branch

już od
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Stojaki na foldery

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji88

STANDARD

Stojak Modulo II
Stojak reklamowy do ekspozycji 
plakatu i ulotek.
Stojak na plakat w forma-
cie A4 oraz ulotki 3 x DL. 
Wykonany z metalu malo-
wanego proszkowo na kolor 
biały lub srebrny. Koszulka na 
grafikę oraz kieszeń na ulotki 
wykonane są w pleksi. Całość 
bardzo estetyczna i stabilna.
+ informacji na doublet.
com/2ixs
Ref. 86807  399 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

STANDARD

Stojak na broszury A4
Stojak na broszury A4 
pionowy. Idealny do sklepów, 
galerii, banków, itp. Półka 
wykonana z pleksi, noga 
z profilu aluminiowego, 
podstawa  metalowa.
+ informacji na doublet.
com/2iy2
Ref. 50171  235 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

STANDARD

Stojak z szyldem A4 
Stojak zbudowany z alu-
miniowej nogi, metalowej, 
okrągłej podstawy oraz 
kieszeni z wysokoudarowej 
pleksi. Całość bardzo stabilna 
i estetyczna. Kieszenie i szyld 
w formacie A4. Inne dostępne 
rozmiary kieszeni: A5 oraz DL.  
Prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.
com/2iyc
Ref. 86808  366 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Stojak ścienny First
Wysokiej jakości stojak na ulotki i foldery A4.
Stabilna dwukolorowa konstrukcja. Srebrno-srebrny lub srebrno-czarny design w stan-
dardzie. Rozmiar stojaka 328 x 1760 x 219 mm. Rozmiar półeczki 210 x297 mm.
+ informacji na doublet.com/2k3g

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86671 Stojak ścienny First czarny

699 zł
86670 Stojak ścienny First srebrny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Totem First
Stabilna dwukolorowa konstrukcja. Srebrno-srebrny lub srebrno-czarny design w stan-
dardzie. Rozmiar stojaka 370 x 1655 x 417 mm. Rozmiar półeczki 210 x297 mm.
+ informacji na doublet.com/2k3l

Ref. Oznaczenie  1 szt.
1079 Totem First czarny dwustronny

1 079 zł
86697 Totem First srebrny dwustronny
86698 Totem First czarny jednostronny

831 zł
86696 Totem First srebrny jednostronny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

831 zł

Totem 
First
już od

699 zł

Stojak ścienny 
First
już od

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

399 zł

Stojak 
Modulo II

już od

235 zł

Stojak na 
broszury A4

już od

366 zł

Stojak 
z szyldem A4 

już od
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Ref. Oznaczenie  1 szt.
86169 ExpoStand 3 x A5 (14,8 x 21) 237 zł
86170 ExpoStand 3 x A4 (21 x 29,7) 329 zł
86171 ExpoStand 1 x A4 (21 x 29,7) 310 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

A

B

C

A

B

C

Wyeksponuj 
Twoje logo!

PLUS 40

Stojak Menu
Przeznaczony do prezentacji wielostroni-
cowych dokumentów w formacie A4 (katalogi, 
broszury, karty menu, etc.). Noga stojaka wraz 
z półką mocowaną pod kątem wykonane ze 
stali malowanej na kolor szary. Rozmiar: 50 x 
107 x 30 cm.
+ informacji na doublet.com
Stojak Menu  Ref. 86293  385 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Stojak Vela
 ▲ Format A4
 ▲Wysokość 132 cm

Oryginalny stojak przeznaczony na foldery reklamowe!
Przyciąga uwagę dzięki swojemu specyficznemu kształtowi. 
Wyposażony w  półeczki mieszczące 7 folderów A4 lub 14 
folderów w  rozmiarze 1/3 A4. Możliwość eksponowania 
obok siebie materiałów w różnych formatach. 
Przegrody 26 mm. 
Rozmiar całkowity stojaka: 32 x 34 x 132 cm.
Możliwość oklejenia stojaka nadrukowaną folią.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86168  999 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Stojaki ExpoStand
 ▲ Format A4, A5, 1/3A4
 ▲Wysokość 90 cm

Przeznaczone do prezentacji folderów i ulotek w różnych 
rozmiarach. Stelaż wykonany z anodowanego aluminium, 
pojemniki z przezroczystego metakrylanu o wysokiej 
odporności na uderzenia. Podstawa drewniana laminowana 
na kolor srebrny.
+ informacji na doublet.com

PLUS

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
50160 Tablica A4 na nóżce Classic 225 zł
50161 Tablica A3 na nóżce Classic 310 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Tablica na nóżce
 ▲ Format: A4, A3
 ▲Wysokość 100 cm

Tablica, która doskonale wyróżni 
ofertę lub pojedynczy produkt.
Aluminiowa tablica na nóżce. 
W komplecie folia antyre-
fleksyjna zabezpieczająca
prezentowany materiał. Profil 
aluminiowy 25 mm, plastikowe 
głowice narożnikowe. Wysokość 
80 cm dla A4 oraz 120 cm dla A3. 
Kąt nachylenia tablicy 45°.
+ informacji na doublet.com

Stojaki na foldery

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com 89

No
śn

ik
i r

ek
la

m
ow

e i
nd

oo
r

http://www.doublet.com/17gh
http://www.doublet.com/17gh
http://www.doublet.com/17gh
http://www.doublet.com/17h6
http://www.doublet.com/17h6
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1g8v
http://www.doublet.pl


Ekspozytory plexi

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji90

Stabilne stojaczki Clear do jednostronnej lub dwustronnej 
prezentacji pojedynczej informacji. Wykonane z plexi 

o grubości 2 mm.

Stojaczek Clear dwustronny
Stabilna podstawa
Stojaczki w kształcie odwróconej litery T z możliwością ekspozycji informacji z obu 
stron.  Szerokość podstawy 60 mm. Inne rozmiary – prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2iz1

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86822 Stojaczek Clear dwustronny 1/3 A4 poziom

12 zł
86821 Stojaczek Clear dwustronny 1/3 A4 pion
86820 Stojaczek Clear dwustronny A5 poziom

13 zł
86819 Stojaczek Clear dwustronny A5 pion
86818 Stojaczek Clear dwustronny A4 poziom

23 zł
86817 Stojaczek Clear dwustronny A4 pion

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Stojaczek Clear jednostronny
Podstawa lekko pochylona
Stojaczki w kształcie litery L przeznaczone do jednostronnej ekspozycji informacji.  Dla 
formatu A3 stojaczki wykonane z plexi o gr. 3 mm. Inne rozmiary – prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com/2iz6

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86826 Stojaczek Clear jednostronny A5 poziom

12 zł
86825 Stojaczek Clear jednostronny A5 pion
86824 Stojaczek Clear jednostronny A4 poziom

18 zł
86823 Stojaczek Clear jednostronny A4 pion
86828 Stojaczek Clear jednostronny A3 poziom

68 zł
86827 Stojaczek Clear jednostronny A3 pion

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

12 zł

Stojaczek Clear 
dwustronny

już od

http://www.doublet.com/1xn4
http://www.doublet.com/1xn9
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Tablice ścienne i okienne, proste w użyciu!

Tablica ścienna 32 mm
Tablica zatrzaskowa wykonana z  otwieranych profili aluminiowych o  szerokości 
32  mm, a  tylna ściana z  tworzywa HIPS. W  komplecie antyrefleksyjna folia 
zabezpieczająca prezentowany materiał. Narożniki proste lub zaokrąglone. Kolor 
srebrny satynowy. Możliwy inny kolor ramki, wycena indywidualna.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86183 Tablica okienna 25 mm A3 82 zł
86184 Tablica okienna 25 mm A2 102 zł
86185 Tablica okienna 25 mm A1 145 zł
86186 Tablica okienna 25 mm A0 229 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

PLUS

Tablica okienna
Tablica wykonana z otwieranych profili aluminiowych o szer. 
25 mm, łatwa w montażu dzięki taśmie przylepnej. Idealna do 
dwustronnej prezentacji plakatu, dzięki profilom maskującym 
wygląda estetycznie z obu stron.
+ informacji na doublet.com

Tablica ścienna 25 mm
Tablica zatrzaskowa wykonana z  otwieranych profili aluminiowych o  szerokości 
25  mm, a  tylna ściana z  tworzywa HIPS. W  komplecie antyrefleksyjna folia 
zabezpieczająca prezentowany materiał. Narożniki proste lub zaokrąglone. Kolor 
srebrny satynowy. Możliwy inny kolor ramki, wycena indywidualna.
+ informacji na doublet.com

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt.
746 Tablica 25 mm A3 44 zł
747 Tablica 25 mm A2 56 zł
749 Tablica 25 mm A1 73 zł
750 Tablica 25 mm A0 117 zł

86830 Tablica 25 mm 50 x 70 cm 64 zł
86831 Tablica 25 mm 70 x 100 cm 89 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
529 Tablica 32 mm A3 51 zł
522 Tablica 32 mm A2 66 zł
528 Tablica 32 mm A4 91 zł
523 Tablica 32 mm A0 149 zł

86829 Tablica 32 mm 50 x 70 cm 72 zł
86669 Tablica 32 mm 70 x 100 cm 102 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Tablice zatrzaskowe
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32 mm
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Ekspozytory plexi
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Wyeksponuj
Twoje logo

Wyeksponuj
Twoje logo

Ekspozytor 4
Ekspozytor na ulotki do postawienia, z lekko pochyloną ścianką tylną, co gwarantuje 
dobrą ekspozycję i czytelność treści reklamowych. Stojaczek odlewany, wykonany 
z przezroczystego polistyrenu. Możliwość personalizacji stojaka.
+ informacji na doublet.com/2izb

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86833 Ekspozytor 4 x 1/3 A4 pion 27 zł
85638 Ekspozytor 4 x A5 pion 32 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Ekspozytor 3
Ekspozytor na ulotki do postawienia, z lekko pochyloną ścianką tylną, co gwarantuje 
dobrą ekspozycję i czytelność treści reklamowych. Stojaczek odlewany, wykonany 
z przezroczystego polistyrenu. Możliwość personalizacji stojaka.
+ informacji na doublet.com/2izg

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85639 Ekspozytor 3 x 1/3 A4 pion 29 zł
86834 Ekspozytor 3 x A5 pion 31 zł
86835 Ekspozytor 3 x A4 pion 59 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ekspozytor 1
Ekspozytor na ulotki do postawienia, z lekko pochyloną ścianką tylną, co gwarantuje 
dobrą ekspozycję i czytelność treści reklamowych. Stojaczek odlewany, wykonany 
z przezroczystego polistyrenu. Możliwość personalizacji stojaka.
+ informacji na doublet.com/2izl

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86836 Ekspozytor 1/3 A4 pion 10 zł
86837 Ekspozytor A5 pion 13 zł
86838 Ekspozytor A4 pion 21 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

27 zł
Ekspozytor 4

już od

29 zł
Ekspozytor 3

już od

10 zł
Ekspozytor 1

już od
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Urny konkursowe
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Urna Plexi
 ▲ Ilość kartek : 500, 1000

Transparentna urna wzmocniona profilem aluminiowym!
Transparentna urna wzmocniona profilem aluminiowym! 
Wykonana z przezroczystej płyty Plexiglas oraz alumi-
niowych narożników. Zamykana na zamek, posiada dwa 
uchwyty, aby ułatwić jej swobodne przenoszenie. Solidna, 
lekka i praktyczna. Dostępna w dwóch rozmiarach (dł. x szer. 
x wys.): 30 x 30 x 25 cm, ciężar 1,9 kg oraz 40 x 40 x 30 cm , 
ciężar 3,2 kg.
+ informacji na doublet.com/1y15

Ref. Oznaczenie  1 szt.
101652 Urna Plexi 25 x 30 x 30 cm 339 zł
101653 Urna Plexi 30 x 40 x 40 cm 415 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Urna składana Flip Flap
 ▲ Ilość kartek : 1200

Składana transparentna urna, wygodna w transporcie i przechowywaniu.
Urna zbudowana z następujących elementów: 1 podstawa z 2 bokami, 2 duże boki, 
wieko oraz drążek do zamocowania kłódek. Kłódki dostarczane razem z urną. Montaż 
poprzez włożenie jednego elementu w drugi, nie wymaga użycia jakichkolwiek 
narzędzi. Rozmiar urny (dł. x szer. x wys.): 44 x 31 x 31,4 cm. 
Wysokość urny po złożeniu 6,5 cm.
+ informacji na doublet.com/1y10

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86435 Urna składana Flip Flap 287 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stół o regulowanej wysokości
 ▲ Ilość miejsc : 1
 ▲ Szerokość blatu : 76 cm

Konstrukcja stalowa, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki posiadają stopki 
wyciszające, chroniące podłoże przed porysowaniem. 
Blat: jednoelementowy, gr. 4,5 cm, tworzywo PEHD, anty-UV. 
Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie. 
Dł. 76 cm, szer. 75 cm, wys. 34 - 74 cm, ciężar 5 kg.
+ informacji na doublet.com/1eew

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
82942 Stół o regulowanej wysokości 135 zł 129 zł 110 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

339 zł

Urna 
Plexi

już od
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Bateria
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Potykacze

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji94

Potykacz City
 ▲ Format plakatu: A0, A1, 70 x 100 cm

Z obciążoną podstawą oraz systemem sprężyn, dwustronny, użytkowanie zewnętrzne.
Potykacz wykonany z anodowanej ramy aluminiowej osadzonej na sprężynach do 
podstawy.  Do obciążenia wodą lub piaskiem. Plakat zabezpieczony antyrefleksyjną 
folią odporną na promieniowanie UV. Również do użytkowania wewnątrz 
pomieszczeń.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86839 Potykacz City A1 546 zł
86840 Potykacz City A0 770 zł
86841 Potykacz City 70 x 100 cm 686 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

PLUS

Potykacz Alfa
 ▲ Format plakatu: A1

Nowy design potykacza! Praktyczne innowacje!
Dwustronny stojak na plakaty, odporny na warunki atmosferyczne. Wypukły kształt 
stelaża zapewnia lepszą czytelność eksponowanej informacji, a zamocowane kółeczka 
ułatwiają przemieszczenie potykacza. Stabilny i solidny stelaż w kolorze srebrnym.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85895  769 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Potykacz Wind Stop
 ▲ Format plakatu A2

Potykacz Wind Stop w formacie A2 odporny na działanie wiatru, dzięki czemu nadaje 
się do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 
Gumowa podstawa wzmocniona metalową ramą. Plakat zabezpieczony folią 
antyrefleksyjną z listwami magnetycznymi,  odporną na promieniowanie UV. Rama 
oraz panel na plakat w kolorze szarym.
+ informacji na doublet.com
Ref. 527  472 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

769 zł

Potykacz 
Alfa
już od

Potykacz podświetlany A1
Elegancki i podświetlany stojak do wyeksponowania informacji reklamowej!
Dwustronny potykacz na plakaty A0, odporny na warunki atmosferyczne. Rama alumi-
niowa,  podstawa plastikowa szara, wyposażona w kółeczka oraz baterię (9 h dla trybu 
standardowego, 18 h  dla trybu oszczędnego). Oświetlenie LED.  Rozmiar zewnętrzny: 
658 x 907 mm. Ciężar 34 kg.
+ informacji na doublet.com/2k3q
Ref. 8679  3 989 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

NOWOŚĆ 546 zł

Potykacz 
City
już od

http://www.doublet.com/25tk
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Potykacze
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Potykacz Swing
 ▲ Format plakatu: A0, A1, 70 x 100 cm

Estetyczny i wytrzymały potykacz Swing gwarantujący stabilność w każdych warunkach 
pogodowych.
Dwustronna, zatrzaskowa rama potykacza zamocowana na podstawie z wahaczami 
sprężynowymi. Stojak przeznaczony do użytkowania zewnętrznego i wewnętrznego. 
Konstrukcja aluminiowa. Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjną folią odporną na pro-
mieniowanie UV.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
5131 Potykacz Swing A1 718 zł
5132 Potykacz Swing A0 920 zł
5133 Potykacz Swing 70 x 100 cm 693 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Potykacz standardowy
 ▲ Format plakatu: A1, A0

Solidny, lekki i łatwy w użyciu, przeznaczony do użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Dwie powierzchnie ekspozycyjne. Konstrukcja aluminiowa o szerokości profila 32 mm. 
Plakaty zabezpieczone antyrefleksyjną folią odporną na promieniowanie UV. W opcji 
dodatkowej tablica na logo tylko do formatu A1 oraz koszyk na ulotki.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
520 Potykacz standardowy A1 353 zł
521 Potykacz standardowy A0 492 zł

5125 Potykacz standardowy 70 x 100 cm 446 zł
85132 Koszyk na ulotki 37 zł
85280 Tablica na logo A1 72 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Potykacz Pub
 ▲ Format plakatu : A0, A1, 70 x 100 cm

Solidny potykacz do ekspozycji zwykłego bannera PCV!
Potykacz stalowy malowany na kolor czarny, dostarczany razem z plastikowymi ocz-
kami i gumkami do nabicia na banner reklamowy. Rama mocowana do podstawy na 
sprężynach, które gwarantują stabilną ekspozycję na zewnątrz.
+ informacji na doublet.com/2j00

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86843 Potykacz Pub A1 328 zł
86844 Potykacz Pub A0 410 zł
86845 Potykacz Pub 70 x 100 cm 354 zł
9995 Banner PCV dwustronny A1 29 zł
9995 Banner PCV dwustronny A0 55 zł

86845 Potykacz Pub 70 x 100 cm 354 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

718 zł

Potykacz 
Swing

już od

http://www.doublet.com/23pv
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1en8
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/16zj
http://www.doublet.com/2j00
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Proponujemy gamę nowoczesnych, funkcjonalnych pro-
duktów w zakresie wyposażenia obiektów użyteczności 
publicznej. Nasze doświadczenie i zaangażowanie przy 
realizacji wielu projektów pozwoliło nam stworzyć 
gamę produktów o różnych poziomach jakości i ceny, 
będącą odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby naszych 
klientów.

Wybierz 
sprawdzone 
rozwiązania!

97



Granatowy Czerwony Szary Zielony

Żółty Czarny Czarny 
i żółty

Czarny 
i czerwony

Kolory taśm

Taśma

2,30 m

Taśma

4,60 m

Nadruk 
na taśmie ?

33 816 92 24

Stojaki odgradzające

98

Taśma ścienna MK III
 ▲ Długoś-ć taśmy : 230 cm, 460 cm

Praktyczne taśmy ścienne MK III pozwalają prowizorycznie zablokować przejście na szerokości 
do 460 cm.
Kasety z taśmą są mocowane do ściany lub innej powierzchni, a element ścienny, 
który jest dostarczany w komplecie, jest mocowany do przeciwległej ściany lub 
powierzchni. Taśma ścienna MK III jest wyposażona w kasetkę z systemem hamowania 
taśmy. Kolor kasetki zależy od koloru taśmy. Dostępne w dwóch wersjach:
- taśma 230 cm: kasetka 7,8 x 6,3 cm x h 11,5 cm, ciężar 0,8 kg
- taśma 460 cm: kasetka 9,2 x 8,4 cm x h 14,5 cm, ciężar 0,9 kg
+ informacji na doublet.com/1e97

Ref. Oznaczenie  1 szt.
675 Taśma ścienna 4,60 m – kolor zielony

399 zł

674 Taśma ścienna 4,60 m – kolor szary
673 Taśma ścienna 4,60 m – kolor czerwony
672 Taśma ścienna 4,60 m – kolor granatowy
677 Taśma ścienna 4,60 m – kolor czarny
676 Taśma ścienna 4,60 m – kolor żółty
668 Taśma ścienna 2,30 m – kolor zielony

228 zł

667 Taśma ścienna 2,30 m – kolor szary
106 Taśma ścienna 2,30 m – kolor czerwony
105 Taśma ścienna 2,30 m – kolor granatowy
107 Taśma ścienna 2,30 m – kolor czarny
669 Taśma ścienna 2,30 m – kolor żółty

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
1134 Taśma ścienna 2,30 m z nadrukiem

Wycena indywidualna
1136 Taśma ścienna 4,60 m z nadrukiem
1109 Klips do mocowań ściennych 35 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Taśma ścienna drukowana
 ▲ Długość taśmy : 230 cm, 460 cm

Taśma ścienna z Twoim logo!
Zwijana i drukowana taśma wraz z kasetką z systemem hamowania. 
Dwie długości: 230 cm oraz 460 cm, szerokość taśmy 4,5 cm.  Dostępna 
w dwóch wersjach:
- taśma 230 cm: kasetka 7,8 x 6,3 cm x h 11,5 cm, ciężar 0,8 kg
- taśma 460 cm: kasetka 9,2 x 8,4 cm x h 14,5 cm, ciężar 0,9 kg
Dostarczana w komplecie z elementem ściennym.
+ informacji na doublet.com/2j28

PLUS

Szeroka oferta stojaków MK III 
na www.doublet.pl

INFOi

Nadruk na taśmie stojaka odgradzającego
 ▲ Długośc taśmy : 230 cm
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne

Zarządzaj kolejkami, stwórz czytelny system informacji eksponując Twoje logo !
Taśma drukowana 230 x 4,5 cm,  montowana do stojaków MK III lub stojaków Eco. 
Oferta cenowa na stojaki MK III na stronie internetowej.
+ informacji na doublet.com/2k40
Ref. 1135  Wycena indywidualna

http://www.doublet.com/6nw
http://www.doublet.com/1e97
http://www.doublet.com/2j28
http://www.doublet.com/2k40


Czarny Srebrny

Kolory stojaków

Stojaki Eco z systemem hamowania taśmy!

PLUS

Stojaki odgradzające Eco
 ▲Wysokość 95 cm
 ▲ Punkty wejścia: 3
 ▲ Rodzaj wygrodzenia: taśma

Stojak z rozwijaną taśmą w wyjątkowo 
przystępnej cenie!
Dostępny w dwóch wersjach  
wykończeniowych: w kolorze stalowym 
lub lakierowany na kolor czarny. Taśma 
koloru czarnego. Wysokość całkowita 95 cm, 
średnica podstawy 36 cm, średnica korpusu 
stojaka 6,3 cm, szerokość taśmy 4,5 cm, ciężar 
9 kg. Stojak sprzedawany w zestawie po 
2 sztuki, gotowy do montażu. Łatwy montaż.
+ informacji na doublet.com

Stojaki odgradzające
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Ref. Oznaczenie  1 szt.
83049 Stojak Eco czarny z czarną taśmą 212 zł
83050 Stojak Eco srebrny z czarną taśmą 265 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Akcesoria do stojaków odgradzających

Klips do mocowań ściennych
Przeznaczony do montażu taśmy do 
ściany.
+ informacji na doublet.com
Ref. 1109  35 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Kieszeń
Kieszeń na dokumenty, 
broszury, prospekty. 
Dostępna w formacie A4 
i A3, w wersji poziomej 
i pionowej. Mocowana 
na głowicy stojaka. Kolor 
czarny. Kompatybilna ze 
stojakami Eco oraz MK III.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
83818 Kieszeń A4 pionowa 179 zł
85389 Kieszeń A4 pozioma 219 zł
86452 Kieszeń A3 pionowa 289 zł
86451 Kieszeń A3 pozioma 334 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Naklejki wypukłe
Nanieś Twoje logo na kasetkę stojaka wykorzystując 
naklejki wypukłe samoprzylepne. Dostępne naklejki 
o średnicy 54 mm i 35 mm.
+ informacji na doublet.com/1e9w
Ref. 86242  Wycena indywidualna

212 zł

Stojaki 
odgradzające 

Eco
już od

http://www.doublet.com/1ea6
http://www.doublet.com/1ea6
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/4se
http://www.doublet.com/3h6
http://www.doublet.com/8d0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1e9w
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Srebrny

Złoty

Sam wybierz kształt
zakończenia
Twojego stojaka

BA

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Gama stojaków Smart srebrnych

Gama stojaków Smart złotych

F

BA

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.

87322 Stojak Smart z płaską główką 179 zł

87323 Stojak Smart ze stożkową główką 199 zł

87324 Stojak Smart z okrągłą główką 205 zł

87325 Stojak Smart z kasetką z czarną taśmą

245 zł87326 Stojak Smart z kasetką z niebieską taśmą

87327 Stojak Smart z kasetką z czerwoną taśmą

87328 Stojak Smart z kieszenią A4 292 zł

86359 Stojak Smart z kieszenią na tablet 265 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.

87329 Stojak Smart z płaską główką 209 zł

87330 Stojak Smart ze stożkową główką 229 zł

87331 Stojak Smart z okrągłą główką 236 zł

87332 Stojak Smart z kasetką z czarną taśmą

282 zł87333 Stojak Smart z kasetką z niebieską taśmą

87334 Stojak Smart z kasetką z czerwoną taśmą

87335 Stojak Smart z kieszenią A4 335 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stojak Smart
 ▲Wysokość od 86 do 120 cm (z kieszenią)
 ▲ Punkty wejścia: 4
 ▲ Rodzaj wygrodzenia: taśma, lina

Dzięki siedmiu różnym główkom stojaka Smart można komponować dowolne ciągi 
komunikacyjne, łącząc stojaki między sobą.
Korpus stojaka o średnicy 5 cm wykonany ze stali i wykończony na wysoki połysk 
w kolorze srebrnym i złotym. Mocowany do podstawy o średnicy 32 cm.
Dostępny z siedmioma różnymi zakończeniami do wyboru:
- Główka płaska: wysokość całkowita 86 cm, ciężar 6,7 kg.
- Główka stożkowa: wysokość całkowita 92 cm, ciężar 6,8 kg
- Główka okrągła: wysokość całkowita 92 cm, ciężar 6,8 kg
- Kasetka z czarną taśmą: wysokość całkowita 95 cm, ciężar 7 kg, taśma 180 cm.
- Kasetka z niebieską taśmą: wysokość całkowita 95 cm, ciężar 7 kg, taśma 180 cm.
- Kasetka z czerwoną taśmą: wysokość całkowita 95 cm, ciężar 7 kg, taśma 180 cm.
- Stojak na plakaty A4: wysokość całkowita 120 cm, ciężar 7,1 kg.
- Stojak z kieszenią na tablet, kompatybilny z tabletami Ipad® (poza pierwszą wersją), 
Ipad Mini®, Gallaxy Tab®
Stojaki sprzedawane po dwie sztuki, dostarczane w zestawie z narzędziami 
montażowymi. Łatwy montaż.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87373 Lina Smart 1,50 m niebieska z karabińczykami złotymi

99 zł
87372 Lina Smart 1,50 m niebieska z karabińczykami srebrnymi

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

http://www.doublet.pl
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Stojak 
odgradzający 
z uchwytem 

na tablet
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Stojaki odgradzające

Chrom Mosiądz

Dostępne kolory

PLUS

Wózek na 12 stojaków
 ▲ Obciążenie maksymalne : 200 kg

Praktyczny i solidny wózek umozliwiajacy bezpieczny transport 12 stojaków odgradza-
jacych. Wyposażony w dwa kółka obrotowe i dwa kółka stałe. Stal lakierowana.
Rozmiary: długość 130 cm, wysokość 156 cm, szerokość 76 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 87290  1 110 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Zakończenie
Ref.

 1 szt.Niebieski Czerwony Malinowy Czarny Zielony
Karabińczyk 
chromowany

52239 52240 52241 52242 85463 118 zł

Karabińczyk 
mosiężny

52244 52245 52246 52247 85464 124 zł

Lina odgradzająca z karabińczykami
Lina tkana z włókien poliestrowych, zakończona karabińczykami. 
Długość liny 2 m, średnica 25 mm. Ciężar ok. 1 kg. Dostępna w pięciu 
standardowych kolorach, z karabińczykiem złotym lub srebrnym. 
Karabińczyki pasują do wszystkich oferowanych stojaków z linami.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Element ścienny
Element w rozmiarze 5 x 3 cm dostępny w dwóch wersjach: chromowanej i mosiężnej. 
Kółeczko o średnicy 2 cm. Śruby w komplecie.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
1120 Element ścienny chromowany

29 zł
1121 Element ścienny mosiężny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

1 110 zł

Wózek na 12 
stojaków

już od

Lina welurowa
Lina w dwóch standardowych kolorach i długości 1,60 m.
Lina pokryta materiałem welurowym, o łącznej długości 1,60 m i średnicy 32 mm. 
Dostępna w dwóch kolorach: czarnym ze srebrnymi karabińczykami oraz czerwonym 
ze złotymi karabińczykami.  Liny pasują do wszystkich oferowanych stojaków z linami.
+ informacji na doublet.com/2k45

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86946 Lina welurowa czarna + srebrne karabińczyki

92 zł
86947 Lina welurowa czerwona + złote karabińczyki

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1ypb
http://www.doublet.com/3o4
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2k45
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Prezentowany system: 2 stojaki Smart + 1 zestaw bannerowy + 1 banner.

2

Zestaw bannerowy 
dla stojaków z linami

Zestaw bannerowy
 ▲ Szerokość od 100 do 200 cm
 ▲Wysokość stojaków 85 cm

Łatwy do złożenia zestaw, montowany na zasadzie kilku klików do dwóch stojaków 
odgradzających.
Zestaw zbudowany z bannera reklamowego 76 x 200 cm lub 76 x 100 cm, 
drukowanego jedno- lub dwustronnie oraz z aluminiowej poprzeczki 
o średnicy 2,7 cm, zaopatrzonej w dwa chromowane karabińczyki. 
W skład zestawu wchodzą 2 poprzeczki o długości 2 m  (składają się również 
do długości 1 m) z chromowanymi karabińczykami, 2 krążki do zapinania 
poprzeczek oraz torba transportowa. Użytkowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
(miejsca osłonięte od wiatru). W przypadku użytkowania zewnętrznego, 
zalecamy mocowanie bannerów o długości 1 m. Stojaki i ich zakończenia do 
wyboru spośród szerokiej oferty stojaków Smart.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86249 Zestaw bannerowy modułowy 265 zł
9995 Banner PCV 76 x 100 cm jednostronny 36 zł
9995 Banner PCV 76 x 200 cm dwustronny 118 zł
9995 Banner PCV 76 x 100 cm dwustronny 59 zł
9995 Banner PCV 76 x 200 cm jednostronny 60 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Zestaw zawierający barierkę i banner

Barierka Prosta II + banner 1 m

Barierka Prosta II + banner 2 m

Barierka Prosta II
 ▲ Szerokość od 100 do 200 cm
 ▲Wysokość 150 cm

Barierka pozwalająca na wygrodzenie strefy w różnych konfiguracjach.
Stojaki z włókna szklanego i żeliwnej podstawy. Specjalny system łączenia 
poszczególnych elementów zestawu pozwala na ustawienie barierki w różnych 
konfiguracjach. Użytkowanie wewnętrzne lub zewnętrzne (strefy osłonięte od wiatru). 
Barierka dostarczana razem z torbą jako zestaw do złożenia. 
Nadruk jedno- lub dwustronny.
+ informacji na doublet.com

STANDARD
Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.

86244 Barierka Prosta II podstawowa 1 m 452 zł 439 zł 428 zł
86245 Barierka Prosta II następna 1 m 259 zł 251 zł 246 zł
9995 Banner 94 x 100 cm jednostronny 36 zł 34 zł 30 zł
9995 Banner 94 x 200 cm jednostronny 60 zł 58 zł 55 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 25 szt.
86246 Barierka Prosta II podstawowa 2 m 499 zł 484 zł 478 zł
86247 Barierka Prosta II następna 2 m 328 zł 319 zł 310 zł
9995 Banner 94 x 200 cm jednostronny 60 zł 58 zł 55 zł
9995 Banner 94 x 200 cm dwustronny 118 zł 113 zł 106 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

428 zł
Barierka Prosta II

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/3nf
http://www.doublet.com/3nf
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/3mq
http://www.doublet.com/3mq
http://www.doublet.pl
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Zadbaj, aby sztuka lub informacja były ogólnie dostępne. 
Wykorzystaj nasze kratki i tablice wystawiennicze.

Wyeksponuj Twoje prace!
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Kratka Labelexpo
 ▲Wysokość 200 cm
 ▲ Szerokość 100 cm
 ▲ Oczka 20 x 5 cm

Kratka stalowa lakierowana termicznie na kolor czarny, łączona przy pomocy łączników 
skręcanych śrubą motylkową.
Zestaw kratek mocowany na specjalnych nóżkach zapewniających ich stabilność. 
Ramy kratek wyposażone w stopki syntetyczne zapobiegające powstawaniu rys na 
podłożu. Szerokość 100 cm, wysokość 200 cm, oczko kratki 20 x 5 mm. 
Kratka sprzedawana w parach, bez nóżek. Nóżki w opcji dodatkowej. 
Każda kratka jest dostarczana z 1 łącznikiem.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Nóżki Łączniki na śrubie 
motylkowej

Optymalna kratownica  
200 x 50 x 5 mm

Profil rurowy 
z 4 stron kratki

Stopki  
syntetyczne

Skrzydełkowy  
system nóżek

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 40 szt.
85542 Kratka Labelexpo 299 zł 228 zł 211 zł
85543 Para nóżek Labelexpo 65 zł 62 zł 59 zł
85544 Łącznik Labelexpo 12 zł 11 zł 10 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

211 zł

Kratka 
Labelexpo

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1ec4
http://www.doublet.com/1ec4
http://www.doublet.com/1ec4
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Kratki wystawiennicze

Kratka Modulexpo
 ▲Wysokość 200 cm
 ▲ Szerokość od 120 do 150 cm
 ▲ Oczka 5 x 5 cm lub 5 x 10 cm

Kratki mocowane do stalowych podstaw. Możliwość łączenia różnych kratek 
pod różnym kątem.
Kratki z drutu 50 x 50 x 5 mm w rozmiarze 150 x 150 cm lub z drutu 
100 x 50 x 5 mm w rozmiarze 180 x 120 cm. Kratki stalowe, malowane 
proszkowo na kolor czarny. 
Stalowy stojak do kratek na podstawie 30 x 30 cm, malowany na kolor 
czarny.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
230 Kratka 180 x 120 cm 566 zł
229 Kratka 150 x 150 cm 569 zł
231 Stojak Modulexpo 186 zł
237 Haczyki – woreczek 50 szt. 98 zł
235 Półka 83 x 22 cm

189 zł
236 Półka 50 x 30 cm

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Para nóżek Expo Ref. 86483  99 zł

PLUS 40

Kratka Easy Expo
 ▲Wysokość : 180 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 120 cm
 ▲ Oczka 5 x 5 cm

Ruchome kratki z drutu 50 x 50 x 5 mm, rama z drutu 10 mm.
Rozmiar: 180 x 120 cm. Łączenie kratek przy pomocy kołków. Po
złączeniu kratki pozostają ruchome. Nóżki przyspawane do kratki.
Wykończenie: malowanie proszkowe, kolor czarny, RAL 9005.
+ informacji na doublet.com/1ebu
Ref. 234  595 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

STANDARD 40

Kratka Eco
 ▲Wysokość : 180 cm
 ▲ Szerokość całkowita : 120 cm
 ▲ Oczka  20 x 5 cm

Ruchome kratki z drutu 200 x 50 x 5 mm, rama z drutu 10 mm. Rozmiar: 
180 x 120 cm.
Łączenie kratek przy pomocy dostarczanych złączek. Po złączeniu kratki 
pozostają nadal ruchome. Wykończenie: ocynk.
+ informacji na doublet.com/1ebz
Ref. 41939  420 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

420 zł

Kratka 
Eco
już od

595 zł

Kratka Easy
 Expo

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2nv
http://www.doublet.com/2nv
http://www.doublet.com/2o5
http://www.doublet.com/2o5
http://www.doublet.com/1ebu
http://www.doublet.com/1ebz
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Kratki wystawiennicze
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PLUS

Tablica moderacyjna
 ▲Wysokość od 60 do 180 cm
 ▲ Szerokość 120 cm

Dwustronne tablice w pięciu różnych rozmiarach o powierzchni suchościeralnej, korkowej lub 
tekstylnej, do samodzielnego montażu, w dowolnej konfiguracji według własnego uznania.
Tablice tekstylne dostępne w pięciu kolorach: niebieskim, popielatym, zielonym, 
bordowym i czerwonym. Rama tablic wykonana z profilu aluminiowego, anodowana 
na kolor srebrny. Nóżki w 2 wysokościach 160 i 190 cm, w kolorze szarym. 
Kółka w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
7229 Tablica korkowa 120 x 60 cm 217 zł
7232 Tablica tekstylna 120 x 60 cm 366 zł
7235 Tablica suchościeralna 120 x 60 cm 331 zł
7230 Tablica korkowa 120 x 90 cm 245 zł
7233 Tablica tekstylna 120 x 90 cm 295 zł
7236 Tablica suchościeralna 120 x 90 cm 409 zł
7120 Tablica tekstylna 120 x 120 cm 344 zł
7121 Tablica korkowa 120 x 120 cm 328 zł
7122 Tablica suchościeralna 120 x 120 cm 520 zł
7125 Tablica korkowa 120 x 180 cm 418 zł
7126 Tablica tekstylna 120 x 180 cm 450 zł
7127 Tablica suchościeralna 120 x 180 cm 734 zł

Ref. Oznaczenie  1 szt.
7123 Nóżka 160 cm 148 zł
7124 Nóżka 190 cm 154 zł
7399 2 kółka z hamulcem 21 zł

85476 Uchwyt do moderacyjnej (2 szt.) 26 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Photo Panel Modular
Łatwy w transporcie system paneli.  Komunikacja w dużym formacie!
Konstrukcja aluminiowa możliwa do ustawienia pod kątem w przedziale 0-360 °. 
Wypełnienie: płyta PCV + folia.  Łatwa wymiana paneli oraz montaż i demontaż ścianki. 
Rozmiar panela: 70 x 100 cm, rozmiar górnej nadstawki: 30 x 70 cm.
Rozmiar zewnętrzny modelu 3 x 3: 2100 x 2300 mm. Rozmiar zewnętrzny modelu 
3 x 4: 2800 x 2300 mm. Rozmiar zewnętrzny modelu 3 x 5: 3500 x 2300 mm.
+ informacji na doublet.com/2j2d

PLUS

NOWOŚĆ
1 199 zł

Photo Panel 
Modular

już od

217 zł

Tablica 
moderacyjna

już od

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86849 Photo panel modular 3 x 3 + grafika 1 199 zł
86850 Photo panel modular 3 x 4 + grafika 1 456 zł
86851 Photo panel modular 3 x 5 + grafika 1 810 zł
86852 Grafika Photo panel modular 3 x 3 499 zł
86853 Grafika Photo panel modular 3 x 4 646 zł
86854 Grafika Photo panel modular 3 x 5 933 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/1kby
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1kby
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2at0
http://www.doublet.com/2j2d
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STANDARDPLUS

Eurochart
Rozkładane ramiona na dodatkowe plansze.
Wymiar powierzchni 70 x 100 cm. Konstrukcja popielata 
z eleganckimi grafitowymi wykończeniami. Na tablicy 
blok zawieszany jest na mocnych sprężynowych 
uchwytach. Podstawa trójnożna o regulowanej 
wysokości. Maksymalna wysokość 186 cm. Flipchart 
wyposażony w półkę na markery, uchwyt do 
zawieszania bloków w dwóch rozstawach oraz dwa 
rozkładane  ramiona do zawieszania dodatkowych 
plansz.
+ informacji na doublet.com
Ref. 579  384 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ekran przenośny
 ▲ Powierzchnia od 2,25 do 3 m²
 ▲ Przenośny na trójnogu

Przenośny ekran idealny do projekcji slajdów.
Ekran na trójnogu. Materiał biały matowy z czarnym tłem. 
Stojak składany, lekki i wygodny w transporcie. Model z mechanizmem sprężynowym.
+ informacji na doublet.com

Ekran manualny
 ▲ Powierzchnia od 2,15 do 4 m²
 ▲Mechanizm sprężynowy

Ekran projekcyjny dla sali o małej i średniej wielkości.
Model z mechanizmem sprężynowym. Materiał biały matowy z czarnym marginesem 
w celu uzyskania lepszego kontrastu. Wysokość regulowana dzięki systemowi 
blokowania.
+ informacji na doublet.com Ref. Oznaczenie  1 szt.

85128 Ekran przenośny 150 x 150 cm 373 zł
85129 Ekran przenośny 177 x 177 cm 431 zł

554 Ekran przenośny 199 x 199 cm 499 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85125 Ekran ścienny 147 x 147 cm 259 zł
85126 Ekran ścienny 177 x 177 cm 330 zł
85127 Ekran ścienny 199 x 199 cm 419 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS PLUS

Mobilechart
Podstawa na kółeczkach.
Wymiar powierzchni 70 x 100 cm. 
Konstrukcja aluminiowa popielata. 
Wysokość regulowana w przedziale od 175 do 195 cm. 
Kółka w podstawie z systemem blokowania. Flipchart 
wyposażony w półkę na markery, uchwyt do 
zawieszania bloków w dwóch rozstawach.
+ informacji na doublet.com
Ref. 578  425 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ecochart
Ekonomiczne rozwiązanie.
Tablica suchościeralna - magnetyczna w oprawie 
aluminiowej. Wymiar powierzchni 100 x 70 cm. 
Mocowana na trójnożnym stojaku o reulowanej 
wysokości (maksymalnie 186 cm). Konstrukcja 
aluminiowa w kolorze popielatym. 
Wyposażona w uchwyt do zawieszania bloku w dwóch 
rozstawach oraz półkę na markery.
+ informacji na doublet.com
Ref. 577  268 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

268 zł

Ecochart

już od

http://www.doublet.com/1g4u
http://www.doublet.com/1kak
http://www.doublet.com/1kap
http://www.doublet.com/1g5e
http://www.doublet.com/1g5t
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Składana i praktyczna w podróży!

Możliwość oklejenia 

osłony

PLUS

Mównica Pop Up
 ▲Wysokość 120 cm
 ▲ Ciężar 3,9 kg

Mównica rozkładana bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi. Stelaż aluminiowy, pulpit wykonany 
z płyty Plexiglas®. Dostarczana z torbą 
transportową i małą lampką.
Grubość pulpitu: 6 mm. Szerokość 49 cm, 
długość 120 cm. Użytkowanie zewnętrzne 
i wewnętrzne
+ informacji na doublet.com
Ref. 86250  979 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

STANDARD

Mównica mobilna Forum
 ▲Wysokość regulowana od 105 do 145 cm
 ▲ Ciężar 13 kg

Blat aluminiowy w rozmiarze 48 x 36 cm. 
Nóżki chromowane  wyposażone w kółeczka 
z blokadą. Rozstaw nóżek u podstawy 62 cm. 
Możliwość regulacji wysokości mównicy 
w przedziale 105 - 145 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 7129   535 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Stolik mobilny Agora
 ▲Wysokość regulowana od 105 do 145 cm
 ▲ Ciężar 13 kg

Nowoczesny, oryginalny design!
Razem z mównicą Agora tworzy zestaw produktów 
o tym samym wzornictwie. Blaty ze szkła hartowanego 
z możliwością regulacji wysokości. Górny blat okrągły 
o średnicy 40 cm, blat dolny w kształcie rogalika 
o długości 50 cm i szerokośći 26 cm. Nóżki chromowane 
wyposażone w kółeczka z blokadą. Półprzezroczysta 
osłona z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. 
Dostarczany w zestawie do montażu. 
Szerokość 62 cm, Długość 62 cm. Ciężar 13 kg. 
Produkt w 100% recyklingowany. 
+ informacji na doublet.com
Ref. 7095  1 375 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Mównica mobilna Agora
 ▲Wysokość regulowana od 105 do 145 cm
 ▲ Ciężar 13 kg

Nowoczesny, oryginalny design! Możliwość wyklejania logo na 
osłonie mównicy.
Blaty ze szkła hartowanego z mozliwością regulacji 
wysokości. Górny blat w rozmiarze 48 x 36 cm, dolny blat 
w kształcie rogalika o długości 50 cm i szerokości 26 cm. 
Nóżki chromowane wyposażone w kółeczka z blokadą. 
Rozstaw nóżek u podstawy 62 cm. Półprzezroczysta 
osłona z tworzywa sztucznego w kolorze szarym.
+ informacji na doublet.com
Ref. 7128  1 292 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

535 zł

Mównica 
mobilna Forum

już od

http://www.doublet.com/1kap
http://www.doublet.com/oh
http://www.doublet.com/oh
http://www.doublet.com/oc
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1eba
http://www.doublet.pl
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Tablice wewnętrzne

STANDARD

Tablica 90 x 60 cm korkowa
Tablica informacyjna o powierzchni korkowej lub magnetycznej.
Rama z  listwy MDF w  kolorze naturalnego dębu. Tablica mocowana do ściany 
w  czterech punktach, pionowo lub poziomo do wyboru. W  komplecie elementy 
mocujące oraz marker i 3 magnesy dla tablicy magnetycznej.
+ informacji na doublet.com

Tablica ścienna w ramie aluminiowej
 ▲ Powierzchnia od 0,3 m² do 2,2 m²
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Profil aluminiowy 23 mm

Tablica informacyjna w  ramie aluminiowej o  powierzchni korkowej, magnetycznej lub 
tekstylnej.
Tablica magnetyczna z  blachy lakierowanej (10 lat gwarancji). Plastikowe narożniki. 
Tablica mocowana do ściany w  czterech punktach, pionowo lub poziomo do 
wyboru. W  komplecie elementy mocujące oraz półka na markery w  przypadku 
tablicy magnetycznej. Tablica tekstylna dostępna w kolorach niebieskim, popielatym, 
zielonym.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
540 Tablica 45 x 60 cm korkowa 39 zł
545 Tablica 45 x 60 cm magnetyczna 82 zł
541 Tablica 90 x 60 cm korkowa 60 zł
546 Tablica 90 x 60 cm magnetyczna 129 zł
542 Tablica 120 x 90 cm korkowa 115 zł
547 Tablica 120 x 90 cm magnetyczna 243 zł
543 Tablica 150 x 100 cm korkowa 167 zł
544 Tablica 120 x 180 cm korkowa 245 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Ref. Oznaczenie  1 szt.
555 Tablica 45 x 60 cm korkowa 56 zł
560 Tablica 45 x 60 cm magnetyczna 99 zł
556 Tablica 90 x 60 cm korkowa 84 zł
561 Tablica 90 x 60 cm magnetyczna 155 zł
566 Tablica 90 x 60 cm tekstylna 111 zł
557 Tablica 120 x 90 cm korkowa 132 zł
562 Tablica 120 x 90 cm magnetyczna 248 zł
567 Tablica 120 x 90 cm tekstylna 217 zł
558 Tablica 150 x 100 cm korkowa 152 zł
563 Tablica 150 x 100 cm magnetyczna 341 zł
568 Tablica 150 x 100 cm tekstylna 364 zł
559 Tablica 120 x 180 cm korkowa 234 zł
564 Tablica 120 x 180 cm magnetyczna 511 zł
569 Tablica 120 x 180 cm tekstylna 422 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

PLUS

Potykacz drewniany
Dwustronny potykacz drewniany bejcowany na kolor 
brązowy. Rozmiar potykacza 60 x 100 cm, szerokość listwy 
3,5 cm. Inne rozmiary na zamówienie.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86342  145 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Tablica drewniana
 ▲ Powierzchnia od 0,3 m² do 0,5 m²
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne

Wisząca tablica drewniana bejcowana na kolor brązowy. 
Rozmiar tablicy 47 x 60 cm, szerokość listwy 3,5 cm. Inne roz-
miary na zamówienie.
+ informacji na doublet.com/23ro
Ref. 86482  99 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/23ro
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Gablota Basic
Gablota zamykana do zawieszenia w pionie lub w poziomie.
Wykonana z ramy aluminiowej w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi 
narożnikami. Drzwiczki z bezpiecznego szkła akrylowego, zamykane na dwa zamki. 
Powierzchnia korkowa lub magnetyczna.  W komplecie akcesoria do montażu. 
Grubość gabloty 3,5 cm, przestrzeń użytkowa 2 cm.
+ informacji na doublet.com/2k4k

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86628 Gablota Basic 60 x 90 cm korkowa

377 zł
87095 Gablota Basic 60 x 90 cm magnetyczna
87096 Gablota Basic 70 X 100 cm korkowa

418 zł
87097 Gablota Basic 70 x 100 cm magnetyczna
87098 Gablota Basic 80 X 120 cm korkowa

458 zł
87099 Gablota Basic 80 x 120 cm magnetyczna
87100 Gablota Basic 100 X 150 cm korkowa

658 zł
87101 Gablota Basic 100 x 150 cm magnetyczna

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Gablota dwudrzwiowa
Gablota z trzema różnymi powierzchniami do wyboru: korkową, magnetyczną i 
tekstylną (zielona, szara, czerwona, niebieska). Rama gabloty wykonana z  owalnego 
profilu aluminiowego, anodowana na kolor srebrny oraz wykończona plastikowymi 
narożnikami. Drzwiczki z bezpiecznego szkła akrylowego, zamykane na dwa zamki. W 
komplecie akcesoria do montażu. Grubość gabloty 3,5 cm, przestrzeń użytkowa 2 cm
+ informacji na doublet.com/2k4u

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87102 Gablota dwudrzwiowa 120 x 100 cm korkowa

780 zł87103 Gablota dwudrzwiowa 120 x 100 cm magnetyczna
87104 Gablota dwudrzwiowa 120 x 100 cm tekstylna
87105 Gablota dwudrzwiowa 100 x 150 cm korkowa

846 zł87106 Gablota dwudrzwiowa 100 x 150 cm magnetyczna
87107 Gablota dwudrzwiowa 100 x 150 cm tekstylna
87108 Gablota dwudrzwiowa 180 x 120 cm korkowa

1 035 zł87109 Gablota dwudrzwiowa 180 x 120 cm magnetyczna
87110 Gablota dwudrzwiowa 180 x 120 cm tekstylna

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Gablota na klucze
Rama gabloty wykonana z  owalnego profilu aluminiowego, anodowana na kolor 
srebrny oraz wykończona plastikowymi narożnikami. Drzwiczki z bezpiecznego szkła 
akrylowego, zamykane na zamek. W komplecie akcesoria do montażu. Grubość 
gabloty 6 cm, przestrzeń użytkowa 3,5 cm. Dostępna w wersji z numeracją lub bez.
+ informacji na doublet.com/2k54

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87111 Gablota na klucze 60 x 90 cm 833 zł
87112 Gablota na klucze 80 x 100 cm 1 011 zł
87113 Gablota na klucze 80 x 120 cm 1 176 zł
87114 Gablota na klucze 140 x 100 cm 1 533 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

377 zł

Gablota 
Basic

już od

780 zł

Gablota 
dwudrzwiowa

już od

833 zł

Gablota na 
klucze

już od

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Gabloty na puchary, gabloty 
zewnętrzne www.doublet.pl

INFOi

http://www.doublet.com/2k4k
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/2k4u
http://www.doublet.com/295
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http://www.doublet.com/295
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Informacja wizualna

PIKTOGRAMY

44 46 45 47 48 339 340

Cena Netto 34 zł 34 zł 34 zł 34 zł 34 zł 34 zł 32 zł

49 51 50 52 53 341 342

Cena Netto 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł 42 zł 41 zł

54 56 55 57 58 343 344

Cena Netto 55 zł 55 zł 55 zł 55 zł 55 zł 55 zł 53 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Tabliczka półokrągła
Niezwykle funkcjonalny system dla informacji przydrzwiowej!
Wykonana z aluminium anodowanego, wykończona zaślepkami z tworzywa 
sztucznego. Pozwala na łatwą, wielokrotną wymianę grafiki/tekstu bez konieczności 
demontażu tabliczki. Dostarczana wraz z folią antyrefleksyjną zabezpieczającą 
informację. Montaż do ściany za pomocą dybli i wkrętów (w komplecie). 
Kolory: srebrny i złoty anodowany.
+ informacji na doublet.com

Tabliczka modułowa
Klasyczny system modułowy pozwalający na łatwą i szybką aktualizację informacji!
Przydrzwiowa tabliczka informacyjna wykonana ze specjalnych profili aluminiowych. 
Dostarczana wraz z folią antyrefleksyjną zabezpieczającą informację. Montaż do ściany 
za pomocą dybli i wkrętów (w komplecie). Tabliczka zabezpieczona przed obcym 
dostępem śrubą imbusową. Kolor srebrny.
+ informacji na doublet.com

Piktogramy
Przeznaczone do oznaczenia pomieszczeń socjalnych. Wykonane z aluminium, 
dostępne w trzech wersjach: z modułem wymienialnym, o stałym module i mon-
towane prostopadle. Montaż do ściany za pomocą dybli i wkrętów (w komplecie). 
Dodatkowo: taśma piankowa dwustronnie klejąca pozwalajaca na szybki montaż. 
Piktogram zabezpieczony przed obcym dostępem śrubą imbusową. Kolor srebrny.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.

 / 36 /18 mm/ 37 180 x 54 mm 42 zł

 /36 /2 x 18 mm/ 38 180 x 72 mm 48 zł

 
/36 /3 x 18 mm/ 39 180 x 90 mm 56 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Ref. Oznaczenie  1 szt.
29 Tabliczka półokrągła 122 x 170 mm 56 zł
27 Tabliczka półokrągła 162 x 226 mm 79 zł
31 Tabliczka półokrągła 213 x 297 mm 112 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

http://www.doublet.com/1kbj
http://www.doublet.com/1kbo
http://www.doublet.com/1gat
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1gat
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Tabliczka szklana Ref. Rozmiar Cena netto

201 210 x 74 mm 105 zł

202 297 x 105 mm 118 zł

203 105 x 148 mm 87 zł

204 210 x 148 mm 140 zł

205 297 x 210 mm 156 zł

206 297 x 420 mm 347 zł

207 500 x 700 mm 684 zł

208 700 x 1000 mm 1 093 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Tablica Midi
Zapewnia czytelny i uporządkowany układ informacji w zakresie wydziału lub piętra!
Zbiorcza tablica informacyjna wykonana z aluminium anodowanego z możliwością 
wymiany tekstu. Maksymalna długość panelu 800 mm, wysokości paneli 
wykorzystywanych jako nośnik informacji: 36, 72, 108 mm. Maksymalny rozmiar 
tablicy: 800 x 1000 mm. Plecy tablicy wykonane z blachy aluminiowej.
Tablica dostarczana wraz z folią antyrefleksyjną zabezpieczającą informację. 
Mocowanie do ściany za pomocą dybli i wkrętów. Kolor srebrny.
+ informacji na doublet.com
Ref. 322  Wycena indywidualna

Tablica Max
Pozwala na budowę bardzo dużych powierzchni informacyjnych w niezwykle trwałej 
i eleganckiej formie!
Aluminiowa tablica z możliwością wymiany tekstu. Maksymalna długość panelu 
1800  mm, wysokości paneli wykorzystywanych jako nośnik informacji: 60, 115, 
180  mm. Maksymalny rozmiar tablicy: 1800 x 3000 mm (model podstawowy) lub 
3000  x  3000  mm (model z podziałem pionowym). Tablica dostarczana wraz z folią 
antyrefleksyjną zabezpieczającą informację. Mocowanie do ściany za pomocą dybli 
i wkrętów. Kolor srebrny.
+ informacji na doublet.com
Ref. 7159  Wycena indywidualna

Tabliczka szklana
Eleganckie, krystaliczne szkło oraz oryginalny design uchwytów!
Bardzo elegancka tabliczka przeznaczona do oznakowania wewnętrznego budynków. 
Wykonana ze szkła hartowanego oraz aluminium (element mocujący). 
Pozwala na łatwą, wielokrotną wymianę grafiki / tekstu. 
Element mocujący w kolorze srebrnym i złotym anodowanym. Dostępna w standardowych 
rozmiarach dopasowanych do potrzeb każdego inwestora.
+ informacji na doublet.com

PLUS

A – grafika
B – szkło hartowane
C – elementy mocujące

PLUS

87 zł

Tabliczka szklana

już od

http://www.doublet.com/1kbo
http://www.doublet.com/1kbt
http://www.doublet.com/1gb3
http://www.doublet.com/1gbd
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Krzesło proste
Klasyczne krzesło z możliwością układania w stos, idealne na przyjęcia.
Siedzisko wykonane z wytrzymałego polipropylenu, odpornego na działanie pro-
mieni UV, antyelektrostatyczne. Stelaż stalowy lakierowany na czarno lub z powłoką 
chromową, zakończony stopkami wyciszającymi i chroniącymi podłoże przed poryso-
waniem. Możliwość układania krzeseł w stos do 20 sztuk. Maksymalne obciążenie 
krzesła 100 kg. Dostępne w trzech kolorach.
Krzesło: szerokość 50 cm, głębokość 52 cm, wysokość 78 cm. 
Siedzisko: szerokość 40 cm, głębokość 43 cm, wysokość 45 cm. Ciężar: 3 kg.
+ informacji na doublet.com

Krzesło Visa
Najbardziej wytrzymałe krzesło, idealne do sal konferencyjnych i wykładowych.
Siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż stalowy lakierowany na czarno lub z powłoką 
chromową, zakończony stopkami wyciszającymi i chroniącymi podłoże przed 
porysowaniem. Możliwość układania krzeseł w stos do 12 sztuk. Dostępne w czterech 
kolorach.  Krzesło: szerokość 50 cm, głębokość 52 cm, wysokość 79 cm, ciężar 5,5 kg. 
Siedzisko: szerokość 42 cm, głębokość 48 cm, wysokość 46 cm.
+ informacji na doublet.com

PLUS

STANDARD
Beżowy Czarny

Dostępne kolory

Szary
2 4

Krzesło Wenecja
Sprawdzone krzesło do sal sportowych.
Siedzisko i oparcie  wykonane z wysoko wytrzymałościowego polipropylenu, stelaż 
stalowy lakierowany na czarno lub z powłoką chromową, zakończony stopkami 
wyciszającymi i chroniącymi podłoże przed porysowaniem. Możliwość układania 
krzeseł w stos do 12 sztuk. Dostępne w czterech kolorach.  Krzesło: szerokość 
56 cm, głębokość 52 cm, wysokość 79 cm, ciężar 4,5 kg. Siedzisko: szerokość 42 cm, 
głębokość 48 cm, wysokość 46 cm.
+ informacji na doublet.com

4

Niebieski

Dostępne kolory

Czerwony ZielonyCzarny4

Niebieski

Dostępne kolory

CzerwonyCzarny

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
85587 Krzesło Visa stelaż czarny kolor czerwony

73 zł 69 zł 65 zł
85586 Krzesło Visa stelaż czarny kolor zielony
85585 Krzesło Visa stelaż czarny kolor niebieski
85588 Krzesło Visa stelaż czarny kolor czarny
85835 Krzesło Visa stelaż chromowany kolor czerwony

89 zł 86 zł 82 zł
85836 Krzesło Visa stelaż chromowany kolor zielony
85837 Krzesło Visa stelaż chromowany kolor niebieski
85838 Krzesło Visa stelaż chromowany kolor czarny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
48074 Krzesło Wenecja stelaż czarny kolor czerwony

67 zł 64 zł 61 zł86533 Krzesło Wenecja stelaż czarny kolor niebieski
86536 Krzesło Wenecja stelaż czarny kolor czarny
86539 Krzesło Wenecja stelaż chromowany kolor czerwony

79 zł 77 zł 74 zł86537 Krzesło Wenecja stelaż chromowany kolor niebieski
86540 Krzesło Wenecja stelaż chromowany kolor czarny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
85826 Krzesło Proste stelaż czarny kolor beżowy

55 zł 52 zł 49 zł85830 Krzesło Proste stelaż czarny kolor szary
85829 Krzesło Proste stelaż czarny kolor czarny
86541 Krzesło Proste stelaż chromowany kolor beżowy

73 zł 69 zł 65 zł86542 Krzesło Proste stelaż chromowany kolor szary
86543 Krzesło Proste stelaż chromowany kolor czarny

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

65 zł

Krzesło 
Visa
już od

61 zł

Krzesło 
Wenecja

już od

49 zł

Krzesło 
proste

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Ożebrowanie krzesła

43

Krzesło 2200
 ▲ Szerokość siedziska 39 cm
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲ Klasa trudnopalności M4, M3

Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej: przy odpowiednim
ułożeniu, 30 krzeseł zajmuje przestrzeń o długości 1 m.
Wykonane z polipropylenu o wysokiej gęstości. Wgłębienie w oparciu
ułatwiające przenoszenie krzesła. Konstrukcja stalowa lakierowana na
kolor szary, wzmocniona poziomą poprzeczką.
Krzesło złożone: szerokość 44 cm, wysokość 7 cm, długość 98 cm.
Krzesło rozłożone: szerokość 44 cm, głębokość 47 cm, wysokość 84 cm.
Rozmiar siedziska: szerokość 39 cm, głębokość 40 cm, wysokość 47 cm. 
Krzesła pakowane i sprzedawane po 8 sztuk.
Ciężar 2,8 kg.
Dostępne w wersji standardowej: bez możliwości łączenia krzeseł 
w rzędzie i bez atestu trudnozapalności oraz w wersji łączonej: 
z możliwością łączenia krzeseł w rzędzie i z atestem trudnozapalności.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Niebieski Bordowy

Dostępne kolory

Antracytowy Czekoladowy Jasny szary

Ref. Oznaczenie 8 szt. 56 szt. 96 szt.
1190 Krzesło 2200 standardowe niebieskie

79 zł 67 zł 58 zł
1192 Krzesło 2200 standardowe bordowe
1194 Krzesło 2200 standardowe antracytowe
1196 Krzesło 2200 standardowe czekoladowe

85851 Krzesło 2200 standardowe szare
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie 8 szt. 56 szt. 96 szt.
1191 Krzesło 2200 łączone niebieskie

99 zł 86 zł 76 zł
1197 Krzesło 2200 łączone czekoladowe
1193 Krzesło 2200 łączone bordowe
1195 Krzesło 2200 łączone antracytowe

85852 Krzesło 2200 łączone szare
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

GWARANCJA

5  
LAT

Możliwość 
łączenia 

krzeseł w rzędzie

Stopka 
wyciszająca

Poprzeczka
zabezpieczająca 

przed rozsunięciem 
nóżek

Ergonomiczne
oparcie 

i siedzisko

40 Wózek na 
krzesła 2200p.126

PLUS

Wózek na krzesła 2200
 ▲ Obciążenie maksymalne : 170 kg

Magazynuj aż do 50 krzeseł 2200 na minimum powierzchni!
Konstrukcja stalowa lakierowana o przekroju 2,8 cm. Wyposażona
w cztery obrotowe kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów. Pionowe słupki
wózka wyjmowane, aby ułatwić załadunek krzeseł. Długość 95 cm, szerokość 47 cm,
wysokość 160 cm, ciężar 18,4 kg.
Wózek dostarczany w zestawie do montażu.
+ informacji na doublet.com/1egf
Ref. 85860  788 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

58 zł

Krzesło 
2200

już od

  Inny kolor 
krzesła ?

Różne kolory i rodzaje tapiecerek.
Zadzwoń na numer

33 816 92 24

http://www.doublet.com/6qo
http://www.doublet.com/6qo
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1egf
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Krzesła składane

0

Szary

Dostępne kolory:

Czarny

Możliwość 
łączenia 

w rzędzie

PLUS

Krzesło 2700
 ▲ Szerokość siedziska : 39 cm

Solidne, poreczne, przeznaczone do intensywnego użytkowania.
Konstrukcja, siedzisko i oparcie stalowe, lakierowane na kolor szary lub czarny.
Krzesło przystosowane do łączenia w rzędzie dzięki dwóm specjalnym łącznikom.
Klasyfikacja ogniowa: materiał niepalny.
Krzesło złożone: szerokość 48 cm, wysokość 11 cm, długość 96 cm.
Krzesło rozłożone: szerokość 48 cm, głębokość 51 cm, wysokość 75 cm.
Siedzisko: szerokość 39 cm, głębokość 40 cm, wysokość 45 cm.
Ciężar: 4,3 kg.
+ informacji na doublet.com/1ecy

40

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
85392 Krzesło 2700 szare

102 zł 97 zł 85 zł
26700 Krzesło 2700 czarne

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

85 zł

Krzesło 
2700

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/6qj
http://www.doublet.com/6qj
http://www.doublet.com/6qj
http://www.doublet.com/1ecy
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3

Krzesła o uniwersalnym 
zastosowaniu wewnątrz 
budynków i w plenerze

PLUS

Krzesło Duralight Standard
 ▲ Szerokość siedziska 47 cm
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne

Wygodne i wytrzymałe!
Krzesło wykonane z PEHD (polietylen o wysokiej gęstości). Uchwyt do trzymania na 
zewnętrznej stronie oparcia ułatwia przenoszenie i ustawianie krzeseł. Konstrukcja 
stalowa lakierowana na kolor szary, krzesło wyposażone w stopki wyciszające.
Krzesło rozłożone: szerokość 47 cm, głębokość 52 cm, wysokość 84,8 cm.
Siedzisko: szerokość 47 cm, głębokość 44 cm, wysokość 45 cm. Ciężar 4,6 kg.
+ informacji na doublet.com

4

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
75046 Krzesło Duralight Standard 132 zł 125 zł 119 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Krzesło Praga
 ▲ Szerokość siedziska 41,8 cm
 ▲ Użytkowanie zewnętrzne/wewnętrzne
 ▲ Atest trudnopalności

Krzesło bardzo łatwo składane.
Konstrukcja ze stali lakierowanej, siedzisko i oparcie wykonane z szarego lub czarnego 
polipropylenu.  Krzesło rozłożone: szerokość 51 cm, głębokość 50 cm, wysokość 83 cm.
Siedzisko: szerokość 41,8 cm, głębokość 42,5 cm, wysokość 46 cm. 
Krzesło złożone: długość 107 cm, szerokość 49 cm, wysokość 8 cm. Ciężar 4,6 kg.
+ informacji na doublet.com

GWARANCJA

5  
LAT

GWARANCJA

5  
LAT

119 zł

Krzesło Duralight 
Standard

już od

110 zł

Krzesło 
Praga

już od

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
86287 Krzesło Praga szare

121 zł 115 zł 110 zł
25657 Krzesło Praga czarne

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

http://www.doublet.com/6rd
http://www.doublet.com/54r
http://www.doublet.com/54r
http://www.doublet.com/54r
http://www.doublet.com/6rd
http://www.doublet.com/6rd
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Święta miast i festyny
Solidne i stabilne. Nasze stoły i ławki piknikowe są przede wszystkim 
praktyczne. Wygodne w składaniu i w transporcie, są niezastąpione 
na czas imprez plenerowych.

325 zł

Stoły i ławki 
Kermesse

już od
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8 
miejsc

10 
miejsc

Stoły i ławki Kermesse
 ▲ Ilość miejsc: 8 lub 10
 ▲ Szerokość blatu: 50, 70, 80 cm
 ▲ Długość: 220 cm

Stoły i ławki piknikowe, niezastąpione na czas imprez plene-
rowych! Wygodne składowanie, łatwy i szybki montaż.
Stoły i ławki piknikowe wyposażone w składany stelaż 
stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie na kolor zielony. 
Nóżki wzmocnione specjalnymi zastrzałami. Blaty 
stołów i ławek wykonane z dwukrotnie lakierowanego 
drewna sosnowego o grubości 2,7 cm. Od spodu 
wyposażone w specjalny zatrzask, który po ich 
rozłożeniu, zabezpiecza je przed niepożądanym 
złożeniem. W opcji dodatkowej stopki filcowe, 
przydatne w czasie użytkowania stołów i ławek 
wewnątrz pomieszczeń. 
Ilość zestawów mieszczących się na palecie 
w rozmiarze 220 x 120 x 135 cm: 18 zestawów dla 
stołów i ławek o szerokości 50 cm, 16 zestawów dla 
stołów i ławek o szerokości 70 cm, 8 zestawów dla 
stołów i ławek o szerokości 80 cm.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 18 szt. 36 szt. 54 szt.
1205 Zestaw stół 50 x 220 cm + 2 ławki 399 zł 367 zł 338 zł 325 zł

85648 Zestaw stół 70 x 220 cm + 2 ławki 447 zł 406 zł 377 zł 363 zł

Ref. Oznaczenie  1 szt. 18 szt. 36 szt. 54 szt.
85157 Zestaw stół 80 x 220 cm + 2 ławki 499 zł 479 zł 443 zł 429 zł
1025 Ławka 25 x 220 cm 104 zł 99 zł 95 zł 89 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Zestaw piknikowy Duralight
 ▲ Szerokość blatu stołu 76 cm

Bardzo wytrzymała konstrukcja ze stali lakierowanej 
termicznie na szaro z dwoma poziomymi drążkami 
wzmacniającymi nogi stołu i stopkami wyciszającymi. 
Blat jednoczęściowy o grubości 4,5 cm z PEHD zabez-
pieczony przed działaniem promieni UV, ze wzmocnio-
nymi rogami. Odporny na porysowanie flamastrami, 
tłuste plamy itd.
Stół: długość 183 cm, szerokość 76 cm, 
wysokość 74 cm, ciężar 14 kg.
Ławki: długość 175 cm, szerokość 23 cm, 
wysokość 46 cm, ciężar 9 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
87374 Zestaw stół Duralight 183 cm + 2 ławki 598 zł 563 zł 535 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

PLUS 40

Wózek na stoły Kermesse
 ▲ Obciążenie maksymalne : 640 kg

Optymalne magazynowanie!
Wózek stalowy z 4 kółkami i 2 hamulcami. 
Pojemność: 10 stołów + 20 ławek. 
Wym.: dł. 227 x szer. 90 x wys.
170 cm. Ciężar 50.45 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86610  4 999 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS 1

Pokrowiec na stół i ławkę Kermesse
 ▲ Dla blatów: 220 x 70 cm, 220 x 25 cm, 220 x 80 cm

Pokrowiec uszyty z materiału, typu strecz , w 2 kolorach: 
czarnym i białym. 
+ informacji na doublet.com

PLUS 1

Obrus na stół i ławkę Kermesse
 ▲ Dla blatów: 220 x 70 cm, 220 x 25 cm, 220 x 80 cm

Obrus uszyty z materiału poliestrowego 180 g/m², 
w 3 kolorach: czarnym, białym, beżowym. 
+ informacji na doublet.com
Ref. 8694  Wycena indywidualna

GWARANCJA

5  
LAT

http://www.doublet.com/6le
http://www.doublet.com/2hh
http://www.doublet.com/19ix
http://www.doublet.com/19wj
http://www.doublet.com/19wo
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Stół o regulowanej wysokości
 ▲ Ilość miejsc: 1
 ▲ Szerokość blatu stołu 76 cm

Konstrukcja stalowa, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki posiadają 
stopki wyciszające, chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat: jednoele-
mentowy, gr. 4,5 cm, tworzywo PEHD, anty-UV. Możliwość znakowania stołów 
poprzez grawerowanie. Dł. 76 cm, szer. 75 cm, wys. 34 - 74 cm, ciężar 5 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
82942 Stół o regulowanej wysokości 135 zł 129 zł 110 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stół Duralight 122 cm
 ▲ Ilość miejsc: 4
 ▲ Szerokość blatu stołu 61 cm

Konstrukcja stalowa, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki posiadają 
stopki wyciszające, chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat: jednoele-
mentowy, gr. 4,5 cm, tworzywo PEHD, anty-UV. Możliwość znakowania stołów 
poprzez grawerowanie. Dł. 122 cm, szer. 61 cm, wys. 74 cm, ciężar 9 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
81630 Stół prostokątny 122 cm 213 zł 185 zł 174 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stół Duralight 152 cm
 ▲ Ilość miejsc: 6
 ▲ Szerokość blatu stołu 76 cm

Konstrukcja stalowa, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki posiadają 
stopki wyciszające, chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat: jednoele-
mentowy, gr. 4,5 cm, tworzywo PEHD, anty-UV. Możliwość znakowania stołów 
poprzez grawerowanie. Dł. 152 cm, szer. 76 cm, wys. 74 cm, ciężar 12 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
29900 Stół prostokątny 152 cm 259 zł 235 zł 216 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stół Duralight 244 cm
 ▲ Ilość miejsc: 10
 ▲ Szerokość blatu stołu 76 cm

Konstrukcja stalowa, lakierowana termicznie na kolor szary. Nóżki posiadają stopki 
wyciszające, chroniące podłoże przed porysowaniem. Blat: jednoelementowy, gr. 4,5 
cm, tworzywo PEHD, anty-UV. Możliwość znakowania stołów poprzez grawerowanie. 
Dł. 244 cm, szer. 76 cm, wys. 74 cm, ciężar 19 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
81632 Stół prostokątny 244 cm 389 zł 356 zł 332 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

NOWOŚĆ
Stół walizka Ecoline 183 cm

 ▲  Ilość miejsc: 8
 ▲  Szerokość blatu stołu 74 cm

Solidna, stalowa konstrukcja lakierowana termicznie na kolor szary, posiadająca 
blokadę blatu. . Nóżki posiadają stopki wyciszające, chroniące podłoże przed poryso-
waniem. Blat dwuelementowy, wykonany z PEHD, nie podlegający odkształceniom. 
Zabezpieczony przed  działaniem promieni UV, odporny na szkodliwe warunki atmos-
feryczne. Grubość blatu: 4 cm.
Długość 183 cm, szerokość 74 cm, wysokość 74 cm, ciężar 14,5 kg.
+ informacji na doublet.com/2k2m

40STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
25299 Stół walizka Ecoline 183 cm 225 zł 199 zł 191 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

191 zł

Stół walizka 
Ecoline 183 cm

już od

110 zł

Stół o 
regulowanej 

wysokości
już od

174 zł

Stół Duralight 
122 cm

już od

216 zł

Stół Duralight 
152 cm

już od

http://www.doublet.com/8eo
http://www.doublet.com/8et
http://www.doublet.com/8f3
http://www.doublet.com/21d
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2dug
http://www.doublet.com/2dug
http://www.doublet.com/2k2m
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Najbardziej wytrzymały 
spośród stołów składanych !

Ultra wytrzymały blat
ze wzmocnionego PEHD
+ 2 poprzeczki centralne 

gwarantujące
sztywność blatu

8
miejsc

 Oznakuj Twoje stoły 
grawerując lub drukując logo. 
Zabezpiecz je przed kradzieżą.

Zapytaj nas o radę! 

nadruk na blacie wygrawerowany napis

Stół Duralight 183 cm
 ▲ Ilość miejsc: 8
 ▲ Szerokość blatu stołu 76 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na kolor 
szary. Nogi stołu wzmocnione dodatkowo dwoma zastrzałami dla lepszej stabilności. 
Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem.
Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa PEHD, zabezpieczony
przed promieniowaniem UV. Wzmocnione rogi stołu. Możliwość znakowania stołów
poprzez grawerowanie.
Długość 183 cm, szerokość 76 cm, wysokość 74 cm, ciężar 14 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
81631 Stół Duralight 291 zł 252 zł 239 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

GWARANCJA

8  
LAT

NORMA
EN581-3 : 2003

WYTRZYMAŁY

NORMA
EN581-2 : 2000

INTENSYWNE 
UŻYTKOWANIE

Stabilna, 
wzmocniona

konstrukcja stołu

Solidne stopki
wyciszające

239 zł

Stół Duralight 
183 cm

już od

NOWOŚĆStół Ecoline 183 cm
 ▲  Ilość miejsc: 8
 ▲  Szerokość blatu stołu 74 cm

Solidna, stalowa konstrukcja lakierowana termicznie na 
kolor szary, posiadająca blokadę blatu. . Nóżki posiadają 
stopki wyciszające, chroniące podłoże przed poryso-
waniem. Blat jednoelementowy, wykonany z PEHD, 
nie podlegający odkształceniom. Zabezpieczony przed  
działaniem promieni UV, odporny na szkodliwe warunki 
atmosferyczne. Grubość blatu: 4 cm.
Długość 183 cm, szerokość 74 cm, wysokość 74 cm, 
ciężar 14 kg.
+ informacji na doublet.com/2k2r

40STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
25300 Stół Ecoline 183 cm 219 zł 189 zł 182 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

182 zł

Stół Ecoline 
183 cm

już od

http://www.doublet.com/6l4
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2idn
http://www.doublet.com/2dug
http://www.doublet.com/2k2r


Stoły

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji122

6 
miejsc

8 
miejsc

10 
miejsc

Stół okrągły Duralight 122 cm
 ▲ Ilość miejsc: 6
 ▲ Średnica 122 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na 
kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed 
porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany z tworzywa 
PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów 
poprzez grawerowanie. Średnica 122 cm, wysokość 74 cm, ciężar 12 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
81633 Stół okrągły 122 cm 337 zł 315 zł 299 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stół okrągły Duralight 152 cm
 ▲ Ilość miejsc: 8
 ▲ Średnica 152 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na 
kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed 
porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 5,2 cm, wykonany z tworzywa 
PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów 
poprzez grawerowanie. Średnica 152 cm, wysokość 74 cm, ciężar 18 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
81634 Stół okrągły 152 cm 499 zł 482 zł 465 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Stół okrągły Duralight 180 cm
 ▲ Ilość miejsc: 10
 ▲ Średnica 180 cm

Konstrukcja stalowa o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowana termicznie na 
kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki wyciszające i chroniące podłoże przed 
porysowaniem. Blat jednoelementowy o grubości 5,2 cm, wykonany z tworzywa 
PEHD, zabezpieczony przed promieniowaniem UV. Możliwość znakowania stołów 
poprzez grawerowanie. Średnica 180 cm, wysokość 74 cm, ciężar 32 kg.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
86092 Stół okrągły 180 cm 699 zł 689 zł 672 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ławka Duralight II
 ▲ Ilość miejsc: 4
 ▲ Szerokość ławki: 23 cm

Praktyczna lekka, a zarazem bardzo wytrzymała ławka.
Ławka składana. Konstrukcja stalowa 29 x 1,4 mm lakierowana na kolor szary.
Wykonana z tworzywa PEHD o grubości 40 mm.
Konstrukcja wyposażona w elementy blokujące samoczynne składanie nóżek.
Długość 175 cm, szerokość 23 cm, wysokość 46 cm, ciężar 9 kg.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 20 szt. 50 szt.
86929 Ławka Duralight II 195 zł 179 zł 169 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

GWARANCJA

10
LAT

Z DYREKTYWĄ
ROHS

Z G O D N E

299 zł

Stół okrągły 
Duralight 122 cm

już od

http://www.doublet.com/1acn
http://www.doublet.com/6kz
http://www.doublet.com/8ee
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1jb
http://www.doublet.com/1jb
http://www.doublet.pl
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Stół koktajlowy Duralight
 ▲ Ilość miejsc: 2
 ▲ Średnica 81 cm

Stół okrągły koktajlowy wykonany z konstrukcji sta-
lowej o bardzo wysokiej wytrzymałości, lakierowanej 
termicznie na kolor szary. Nóżki wyposażone w stopki 
wyciszające i chroniące podłoże przed porysowaniem. 
Blat jednoelementowy o grubości 4,5 cm, wykonany 
z tworzywa PEHD, zabezpieczony przed promieniowa-
niem UV. 
Średnica 81 cm, wysokość 110 cm, ciężar 8,2 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85857  289 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Taboret Duralight
 ▲Wysokość siedziska 74 cm
 ▲Wysokość całkowita 95 cm

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa PEHD, 
konstrukcja stalowa lakierowana na kolor szary. 
Taboret składany, łatwy do ułożenia i magazynowa-
nia. Wyposażony w poręczny uchwyt do przenoszenia, 
umiejscowiony w siedzisku.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86252  199 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

2
miejsca

Pokrowiec na stół koktajlowy Duralight
 ▲ Prosty design
 ▲ Średnica blatu 80 - 85 cm

5 standardowych kolorów do wyboru!
Uszyty ze sterczu (80% poliester, 20% elastan), gramatura 200 g/m².
+ informacji na doublet.com/2k59

40STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 5 szt. 10 szt.
86951 Pokrowiec na stół koktajlowy Duralight biały

89 zł 86 zł 79 zł
86952 Pokrowiec na stół koktajlowy Duralight czarny
86953 Pokrowiec na stół koktajlowy Duralight czerwony
86954 Pokrowiec na stół koktajlowy Duralight granatowy
86955 Pokrowiec na stół koktajlowy Duralight kremowy

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

STANDARD 40

Wózek na stoły koktajlowe
 ▲Maksymalne obciążenie 165 kg

Wózek na 20 stołów koktajlowych.
Konstrukcja stalowa wyposażona w cztery obrotowe kółka z hamulcem.
+ informacji na doublet.com/2j2x
Ref. 86857  1 110 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

289 zł

Stół koktajlowy 
Duralight

już od

Odkryj pełną gamę naszych produktów na www.doublet.com

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/54h
http://www.doublet.com/6ku
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/1ypg
http://www.doublet.com/27lq
http://www.doublet.com/2k59
http://www.doublet.com/2j2x
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miejsc

8 
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Stół Bankiet II okrągły
 ▲  Ilość miejsc: 8 do 10
 ▲  Średnica: 160 lub 180 cm

Konstrukcja ze stali lakierowanej termicznie na kolor czarny. 
Wykonana z profili 30 x 30 mm, z blokadą zabezpieczającą stół przed samoczynnym 
złożeniem. Stopki poziomujące do regulacji wysokości w zakresie 15 mm. Blat z płyty 
wiórowej 18 mm, obustronnie laminowanej. Kanty zakończone okleiną z PCV. Kolor 
standardowy buk, inne kolory – na zamówienie. Dostępny w dwóch rozmiarach: Stół 
dla 8 osób: średnica 160 cm, wysokość 74 cm. 
Stół dla 10 osób: średnica 180 cm, wysokość 74 cm. 
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk.
+ informacji na doublet.com/2k5j

PLUS

Ref. Oznaczenie  5 szt. 20 szt. 50 szt.
87090 Stół Bankiet II okrągły 160 cm 585 zł 571 zł 549 zł
87091 Stół Bankiet II okrągły 180 cm 591 zł 578 zł 556 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

Stół Bankiet II prostokątny
 ▲  Ilość miejsc: 8
 ▲  Szerokość blatu: 180 cm

Funkcjonalny stół na wiele okazji!
Konstrukcja ze stali lakierowanej termicznie na kolor czarny. 
Wykonana z profili 30 x 30 mm, z blokadą zabezpieczającą stół przed samoczynnym 
złożeniem. Stopki poziomujące do regulacji wysokości w zakresie 15 mm. Blat z płyty 
wiórowej 18 mm, obustronnie laminowanej. Kanty zakończone okleiną z PCV. Kolor 
standardowy buk, inne kolory – na zamówienie. 
Długość 180 cm, szerokość 90 cm, wysokość 74 cm. 
Minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk.
+ informacji na doublet.com/2k5t

PLUS

Ref. Oznaczenie  5 szt. 20 szt. 50 szt.
87094 Stół Bankiet II prostokątny 180 cm 397 zł 383 zł 369 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

369 zł

Stół Bankiet II 
prostokątny

już od

549 zł

Stół Bankiet II 
okrągły

już od

NOWOŚĆ

http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/2k5j
http://www.doublet.com/2k5t
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Stół konferencyjny  
ze składanymi nogami!

WengeBuk

Dostępne kolory

Stoły Domino
 ▲ Prostokąt, trapez, półokrąg
 ▲Wysokość 72,5 cm
 ▲ Szerokość blatu: 80 cm
 ▲ Długość blatów: 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm

Trzy typowe stoły w kształcie prostokąta, trapezu oraz półowalu pozwalają na ich swobodne 
ustawianie oraz szybką zmianę aranżacji pomieszczenia!
Elegancki i funkcjonalny system do wyposażania sal konferencyjnych oraz miejsc 
spotkań. Składane nogi z powłoką chromowaną zaopatrzone w regulowane stopki 
pozwalające na dopasowanie stołu do podłoża. Blat wykonany z wysokiej jakości płyty 
dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm, wykończony 2 mm obrzeżem z PCV. 
Dostępny w czterech kolorach: biały, szary, buk i wenge. Minimalna ilość zamówienia: 
5 sztuk.
+ informacji na doublet.com

regulowane 
stopki

dwustronnie 
laminowany blat

ochronna 
okleina PCV

431 zł

Stoły 
Domino

już od

Szary Biały

Ref. Oznaczenie  5 szt. 10 szt. 20 szt.
86958 Stół Domino prostokąt 120cm 484 zł 448 zł 431 zł
86959 Stół Domino prostokąt 140 cm 504 zł 468 zł 451 zł
86960 Stół Domino prostokąt 160 cm 531 zł 488 zł 470 zł
86961 Stół Domino prostokąt 180 cm 567 zł 513 zł 494 zł
86962 Stół Domino trapez 140 cm 526 zł 491 zł 473 zł
86963 Stół Domino trapez 160 cm

552 zł 508 zł 490 zł
86964 Stół Domino półokrąg 160 cm

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 

http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Wózki na krzesła

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji126

PLUS

Wózek dwupoziomowy
 ▲ Obciążenie maksymalne : 200 kg

Transport i magazynowanie od  70 do 90 krzeseł 
składanych.
Konstrukcja stalowa lakierowana na czarno 
z dwoma poziomami składowania. Długość 
174 cm, szerokość 79 cm, wysokość 177 cm 
(205 cm przy dwóch poziomach wózków). 
Ciężar 80 kg. Dostarczany w zestawie.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86529  992 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Łącznik do krzeseł
Zaleca się użycie 2 łączników na krzesło. Pasuje 
do rur o średnicy od 18 do 22 mm. Minimalne 
zamówienie: 10 sztuk.
+ informacji na doublet.com
Ref. 66823  7 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Akcesoria do krzeseł

PLUS 40

Wózek uniwersalny dla krzeseł składanych
 ▲ Obciążenie maksymalne: 220 kg

Konstrukcja stalowa lakierowana, wyposażona w 4 obrotowe kółka z hamulcem. 
Rozmiar 140 x 66 x 183 cm. 
Pasuje do krzeseł  2200 (60 sztuk), 2600 Comfort (30 sztuk), metalowych 2700 w wersji 
podstawowej (30 sztuk), Praga (30 sztuk), Duralight (21 sztuk).  Kolor szary. 
Ciężar pustego wózka: 29 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86530  750 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Poprzeczka międzyrzędowa
Umożliwia zachowanie odstępu pomiędzy dwoma rzędami. 
Zaleca sie użycie 2 poprzeczek na serię około 16 krzeseł.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86520  75 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS 40

Wózek na krzesła 2200
 ▲ Obciążenie maksymalne : 170 kg

Magazynuj aż do 50 krzeseł 2200 na minimum powierzchni!
Konstrukcja stalowa lakierowana o przekroju 2,8 cm. Wyposażona
w cztery obrotowe kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów. Pionowe słupki
wózka wyjmowane, aby ułatwić załadunek krzeseł. Długość 95 cm, szerokość 47 cm,
wysokość 160 cm, ciężar 18,4 kg.
Wózek dostarczany w zestawie do montażu.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85860  788 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS 40

Wózek jednopoziomowy
 ▲ Obciążenie maksymalne : 200 kg

Transport i magazynowanie od  30 do 60 krzeseł składanych.
Konstrukcja wózka stalowa lakierowana na kolor szary. 
Długość 177 cm, szerokość 79 cm, wysokość 88 cm. 
Dostarczany w zestawie do złożenia.
+ informacji na doublet.com/2j32
Ref. 86957  899 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. 788 zł

Wózek na 
krzesła 2200

już od

NOWOŚĆ

750 zł

Wózek uniwer-
salny dla krzeseł 

składanych
już od

http://www.doublet.com/24zp
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/8fi
http://www.doublet.com/244v
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1egf
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2j32
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obciążenie
332 kg

obciążenie
400 

kg

Wózek z rozsuwaną 
platformą

obciążenie
375 kg

obciążenie
432 kg

Wózek na stoły okrągłe
 ▲Maksymalne obciążenie 375 kg
 ▲ Długość 132 cm
 ▲ 4 kółka z hamulcem

Wózek wykonany z rury stalowej o średnicy 2,8 cm, wyposażony w cztery obro-
towe kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów oraz zdejmowaną rączkę. 
Długość 132 cm, szerokość 83 cm, wysokość 102 cm, ciężar 
34,2 kg. Pojemność: do 12 stołów 180 cm lub 152 cm, lub do 
14 stołów 122 cm. Wózek dostarczany w zestawie do montażu.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85864  927 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Wózek na stoły prostokątne 122 cm
 ▲Maksymalne obciążenie 432 kg
 ▲ Długość 132 cm
 ▲ 4 kółka z hamulcem

Wózek z wyjmowanymi słupkami pionowymi, aby ułatwić ułożenie stołów!
Wózek wykonany z rury stalowej o przekroju 2,8 cm, wyposażony w cztery obrotowe 
kółka z hamulcem, nie pozostawiające śladów oraz zdejmowaną rączkę. 
Długość 132 cm, szerokość 77 cm, wysokość 115 cm, ciężar 28,8 kg. 
Pojemność: do 20 stołów 122 cm.
Wózek dostarczany w zestawie do montażu.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85853  735 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Wózek Maxi
 ▲Maksymalne obciążenie 400 kg
 ▲ Długość 185 cm
 ▲ 2 kółka z hamulcem

Wózek o dużej pojemności. Pozwala na magazynowanie i transport do 35 sztuk
blatów lub tablic. Wykonany z kątownika lakierowanego na kolor czarny.
Zdejmowalne poręcze.
Długość 185 cm, szerokość 93,6 cm, wysokość 125 cm, ciężar 50 kg.
Wózek dostarczany w zestawie do montażu, razem z taśmami spinającymi.
+ informacji na doublet.com
Ref. 52668  1 490 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Wózek na stoły prostokątne
 ▲Maksymalne obciążenie 332 kg
 ▲ Długość od 202 do 254 cm
 ▲ 4 kółka z hamulcem

Wózek z wyjmowanymi słupkami pionowymi oraz rozsuwaną platformą, aby ułatwić 
ułożenie stołów!
Pojemność: 18 stołów prostokątnych 244 lub 20 stołów prostokątnych 152 lub 
183 cm. Długość 254 cm, szerokość 77 cm, wysokość 115 cm, ciężar 29 kg. 
Wózek dostarczany w zestawie do montażu.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85854  920 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

GWARANCJA

2  
LATA

GWARANCJA

2  
LATA

GWARANCJA

2  
LATA

735 zł

Wózek na stoły 
prostokątne 

122 cm
już od

http://www.doublet.com/4lg
http://www.doublet.com/83f
http://www.doublet.com/4lv
http://www.doublet.com/4ll
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Zabezpieczaj i 
wygradzaj!
Bezpieczeństwo w czasie imprez, właściwe 
zabezpieczenie parkingów czy zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej wymaga odpowiednich 
produktów. 
Proponujemy kilka sprawdzonych grup produktowych,  
spełniających wymogi obowiązujących norm.

129



Optima
Optima Securistar coulissante

Securistar voirie

Treillistar

Securistar

Robusta
Maxistar

200 cm

10
3 c

m

35 cm  Ø 35 x 1,5 mm

29
,5 c

m

Skośne, solidne nóżkiSystem uniwersalnych haków

200 cm

Uniwerslany
haczyk

Barierki

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji130

GWARANCJA

10  
LAT

Z NORMĄ
PN-EN ISO 1461:2011

BARIERKA 
ZGODNA

Zoptymalizowane parametry  
w rozsądnej cenie!

Barierka Optima 4
 ▲ Długość całkowita : 200 cm
 ▲Wysokość : 103 cm
 ▲ Ciężar : 13 kg

Uniwersalna, lekka barierka zabezpieczająca.
Barierka odgradzająco – zabezpieczająca, gwarantująca łatwe przenoszenie i manipu-
lowanie barierką. Dzięki specjalnie przemyślanym nóżkom, barierki zakładają się jedna 
w drugą, co pozwala na ich łatwe przewożenie i magazynowanie. Nóżki spawane. Brak 
tabliczki indentyfikacyjnej. Wysokość dolnej rury od podłoża 21 cm. Barierki spinane 
po 10 sztuk.
+ informacji na doublet.com/2jx7

40STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 50 szt.
86324 Barierka Optima 4 210 zł 192 zł 185 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

185 zł

Barierka 
Optima 4

już od

http://www.doublet.com/2aea
http://www.doublet.com/2aea
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2aj
http://www.doublet.com/2jx7


Optima
Optima Securistar coulissante

Securistar voirie

Treillistar

Securistar

Robusta
Maxistar

222 cm

10
5 c

m

222 cm

 Możliwość 
znakowania 

barierki

Bardzo stabilne 
nóżki

Rama barierki 
Ø 38 x 1,5 mm

Drążki Ø 16 mm

Barierki
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GWARANCJA

20  
LAT

Z NORMĄ
PN-EN ISO 1461:2011

BARIERKA 
ZGODNA

Barierka Securistar
 ▲Wysokość 105 cm
 ▲ Długość 222 cm
 ▲ Ciężar 17 kg
 ▲ Średnica 16 i 38 mm
 ▲ 14 drążków

Najbardziej wytrzymała i solidna barierka! Stalowa, cynkowana ogniowo, wykonana z rury 
o średnicach 16 i 38 mm (drążki i rama barierki). 
Bardzo stabilna dzięki swoim giętym nóżkom, zintegrowanym z ramą.
Barierka Securistar daje się z łatwością ustawiać na chodnikach i nierównym podłożu, 
zachowując połączenie przy zmianie poziomu podłoża. Kształt nóżek został tak 
zaprojektowany, aby ułatwić obracanie barierek. Dzięki temu możliwe jest dokonanie 
prawie całkowitego obrotu, wykonując ruch o żądanym kącie załamania. Możliwość 
łączenia barierki ze wszystkimi innymi rurami o przekroju niższym lub równym 
40 mm. Dostępna w standardzie w wersji cynkowanej, może być również lakierowana na 
dowolny kolor z palety RAL. Możliwość naniesienia logo lub dowolnej nazwy na tabliczce 
identyfikacyjnej, która znajduje się na każdej barierce Securistar. Wysokość dolnej rury od 
podłoża 22,7 cm.
W opcji dodatkowej plastikowe zaślepki przeznaczone do zabezpieczenia nóżek, zalecane 
w przypadku wewnętrznego użytkowania barierki.
+ informacji na doublet.com

40

Najbardziej solidna barierka

Proste magazynowanie

Barierki lakierowane

Łatwy transport Znakowanie

Solidne nóżki

Ref. Oznaczenie  1 szt. 30 szt. 60 szt. 90 szt.
133 Barierka Securistar cynkowana 259 zł 251 zł 243 zł 239 zł

62601
Barierka Securistar lakierowana do 
wewnątrz

349 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

239 zł

Barierka 
Securistar

już od

http://www.doublet.com/2aea
http://www.doublet.com/1uyb
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1uyb
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2aj
http://www.doublet.pl


Banderole bâche sans PVC
L’alternative écologique aux banderoles PVC.
La banderole bâche sans PVC est idéale pour vos 
évenements de longue durée. Réutilisable à souhait, 
elle offre une très bonne tenue dans le temps et 
résiste aux intempéries (eau, UV,...).
+ d’infos sur doublet.com/452

Wygradzaj strefy,
komunikuj!
Wypromuj skutecznie Twoje wydarzenie lub imprezę. Pomyśl 

o wyeksponowaniu bannerów na barierkach. Mamy dla Ciebie gotowe 

rozwiązania w zależności od ustawienia i konfiguracji barierek oraz 

czasu trwania imprezy.

Barierki

132

http://www.doublet.com/452


Znakowanie.
Prosimy o kontakt. 

Zielony

Żółty Pomarańczowy

Dostępne kolory

Niebieski

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 40 szt.
85611 Barierka Robusta 130 cm niebieska

365 zł 274 zł 265 zł
85614 Barierka Robusta 130 cm zielona
85613 Barierka Robusta 130 cm pomarańczowa
85612 Barierka Robusta 130 cm żółta

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 40 szt.
85607 Barierka Robusta 200 cm niebieska

433 zł 324 zł 310 zł
85610 Barierka Robusta 200 cm zielona
85609 Barierka Robusta 200 cm pomarańczowa
85608 Barierka Robusta 200 cm żółta

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt. 40 szt.
86545 Barierka Plasticolor 198 x 102 cm 389 zł 292 zł 279 zł
86544 Barierka Plasticolor 126 x 102 cm 328 zł 247 zł 239 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Barierka Plasticolor
 ▲ Długość 126 lub 198 cm
 ▲Wysokość 102 cm
 ▲ Ciężar: 6,5 lub 8,8 kg

Konstrukcja z polipropylenu o wysokiej gęstości, barwiona w masie, zabezpieczona 
przed działaniem promieni UV. Barierka i nóżki w 100% nadające się do recyklingu. Nie 
odkształca się ani nie rdzewieje. 
Wymiary: dł. 198 x wys. 102 cm (8,8 kg) lub dł. 
126 x wys. 102 cm (6 kg). Możliwe naklejenie nadruku (41 x 24 cm) pośrodku barierki, 
na zamówienie.
+ informacji na doublet.com

40

Barierka Robusta
 ▲ Długość 130 lub 200 cm
 ▲Wysokość 101 cm
 ▲ Ciężar: 6,5 lub 8 kg

Idealna do wytyczania terenu w trakcie imprez sportowych, zabezpieczania centrów 
handlowych, parkingów.
Konstrukcja z polipropylenu o wysokiej gęstości, barwiona w masie, zabezpieczona 
przed działaniem promieni UV. Nóżki składane i regulowane do 24 cm. Zaokrąglone 
rogi. Wymiary: dł. 200 x wys. 101 cm (8 kg) lub dł. 130 x wys. 101 cm (6,5 kg). Możliwe 
naklejenie nadruku (19 x 19 cm) pośrodku barierki, na zamówienie. 
Nóżki stalowe w opcji, prosimy o kontakt.
+ informacji na doublet.com

Barierki
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Słupek PCV Budget
 ▲ Podstawa obciążona
 ▲Wysokość 95 cm

Słupek PCV z czarną, plastikową podstawą wypełnioną betonem. 
Wyposażony w krążek pozwalający na zamocowanie łańcucha. 
Rozmiary słupka: wysokość 95 cm, średnica 5 cm. Rozmiar 
podstawy: 33 x 33 cm. Ciężar 6,5 kg. Czerwona odblaskowa folia 
na stojaku biało - czerwonym. Tabliczka informacyjna w opcji 
dodatkowej.
+ informacji na doublet.com

STANDARD

Ref. Oznaczenie  1 szt.
7154 Słupek PCV Budget biały

115 zł7155 Słupek PCV Budget czerwono-biały
86187 Słupek Budget żółto-czarny
86546 Tabliczka A4 do słupka 149 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Słupki zabezpieczające

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji134

OFERTA SPECJALNA

Pachołek z taśmą
 ▲Wysokość 75 i 100 cm
 ▲ Taśma 370 cm

Pachołek wyposażony w kasetę z rozwijaną automatycznie 
taśmą umieszczoną w głowicy kolumny pachołka.
Maksymalne rozwinięcie taśmy: 3,70 m. Kolor taśmy: 
biało-czerwony. Kolor głowicy z kasetą: czerwony. 
Pachołki z taśmą są sprzedawane w kompletach po 
2 sztuki wraz z taśmą.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86114 Pachołek 75 cm + taśma 3,70 m 297 zł

86115 Pachołek 100 cm + taśma 3,70 m 315 zł

86117 Kaseta z taśmą 3,70 m 199 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Słupek PCV z podstawą 
do obciążenia

 ▲ Do obciążenia i postawienia
 ▲Wysokość 95 cm

Słupek PCV do obciążenia piaskiem lub 
wodą. Wyposażony w krążek i specjalny 
bolec pozwalające na zamocowanie 
łańcucha i tabliczki. Rozmiary słupka: 
wysokość 95 cm, średnica 5 cm. Ciężar 
1,8 kg. 
Rozmiar podstawy: 33 x 33 cm. 
Pakowane i sprzedawane po 6 szt. 
Tabliczka informacyjna w opcji 
dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2ju0

PLUS

Ref. Oznaczenie  6 szt.
86975 Słupek PCV do obciążenia biało-czerwony

88 zł
86976 Słupek PCV do obciążenia żółto-czarny
86977 Słupek PCV do obciążenia biały
86978 Słupek PCV do obciążenia czarny
86546 Tabliczka A4 do słupka 149 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Łańcuch PCV
Łańcuch plastikowy gr. 8 mm, długość 25 mb.
+ informacji na doublet.com/1e3s

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85622 Łańcuch PCV biało - czerwony

146 zł85623 Łańcuch PCV zółto-czarny
85624 Łańcuch PCV biały

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Słupek PCV do wbijania
 ▲ Do wbicia w podłoże
 ▲  Wysokość 95 cm

Słupek PCV z metalową końcówką do 
wbicia w podłoże. Rozmiary słupka: 
wysokość 95 cm, średnica 5 cm. Ciężar 
0,8 kg. Tabliczka informacyjna w opcji 
dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2ju5

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86972 Słupek PCV do wbijania biało-czerwony

99 zł86973 Słupek PCV do wbijania żółto-czarny
86974 Słupek PCV do wbijania czarny
86546 Tabliczka A4 do słupka 149 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

99 zł

Słupek PCV 
do wbijania

już od

88 zł

Słupek PCV 
z podstawą do 

obciążenia
już od

http://www.doublet.com/19ds
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/26et
http://www.doublet.com/26et
http://www.doublet.com/26eo
http://www.doublet.com/26eo
http://www.doublet.com/26eo
http://www.doublet.com/26eo
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1e9m
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2ju0
http://www.doublet.com/1e3s
http://www.doublet.com/2ju5


Słupki metalowe  
do wbetonowania  
lub postawienia

Słupek metalowy do wbetonowania
 ▲ Do wbetonowania
 ▲Wysokość 100 cm

Słupek stalowy cynkowany pokryty powłoką wykonany 
na bazie żywicy poliolefinowej. Zabezpieczenie 
antygraffiti. Średnica 5 cm. Wysokość całkowita 100 cm, 
(80 cm po wbetonowaniu bezpośrenio do podłoża). 
Ciężar 3,4 kg. Dostępny w trzech kolorach: białym, 
czerwono - białym i żółto - czarnym. W opcji 
dodatkowej podstawa do wbetonowania 
umożliwiająca wyjmowanie słupka.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86188 Słupek metalowy biało - czerwony

179 zł86189 Słupek metalowy żółto - czarny
86190 Słupek metalowy biały
86191 Podstawa do wbetonowania 79 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Słupek metalowy na podstawie
 ▲ Do postawienia
 ▲Wysokość 100 cm

Słupek stalowy cynkowany pokryty farbą epoksydową 
przeciwrdzewną. Podstawa stojaka okrąła, całość bardzo 
stabilna. Średnica stojaka 5 cm, średnica podstawy 
33 cm. Ciężar 7,8 kg. Dostępny w trzech kolorach: 
białym, czerwono - białym i żólto - czarnym.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt.

86192
Słupek metalowy na 
podstawie czerwono - biały

288 zł 273 zł86193
Słupek metalowy na 
podstawie żółto-czarny

86194
Słupek metalowy na 
podstawie biały

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Słupek metalowy składany
 ▲ Do postawienia
 ▲Wysokość 100 cm

Słupek stalowy cynkowany pokryty farbą epoksydową 
przeciwrdzewną. Podstawa stojaka sześciokątna, całość 
bardzo stabilna. Możliwość położenia słupka.  Średnica 
stojaka 5 cm, średnica podstawy 33 cm. 
Ciężar 7,1 kg. Dostępny w trzech kolorach: białym, 
czerwono - białym i żólto - czarnym.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt. 10 szt.

86195
Słupek metalowy składany 
czerwono - biały

335 zł 326 zł86196
Słupek metalowy składany 
żółto-czarny

86197
Słupek metalowy składany 
biały

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Słupki zabezpieczające
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179 zł

Słupek metalowy 
do wbetonowania

już od

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85622 Łańcuch PCV biało - czerwony

146 zł85623 Łańcuch PCV zółto-czarny
85624 Łańcuch PCV biały

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

http://www.doublet.com/2cm
http://www.doublet.com/5tm
http://www.doublet.com/4xj
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Słupki i zapory parkingowe

Wycena, porada, dostawa, magazynowanie… 33 816 92 24 nasi doradcy do Twojej dyspozycji136

STANDARD 40

Blokada parkingowa Eco
 ▲ Długość 75,5 cm
 ▲Wysokość 38,5 cm
 ▲ Zamykana na kłódkę

Prosta i skuteczna, wykonana z cynkowanej stalowej rury o średnicy 3,8 cm, zamykana 
na kłódkę dostarczaną razem z blokadą. 
Rozmiary: długość 75,5 cm, głębokość 36,5 cm, wysokość 38,5 cm, ciężar 3,5 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85605  298 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Blokada parkingowa Standard
 ▲ Długość 98 cm
 ▲Wysokość 45 cm
 ▲ Automatyczny mechanizm zamykania

Bardzo solidna, wykonana z cynkowanej stalowej rury o średnicy 5 cm i grubości 
ścianki 2 mm. Mocowana na żeliwnych stopkach, oklejona taśmą fluorescencyjną. 
Automatyczny mechanizm zamykania na zamek z wkładką i kluczem. 
Rozmiary: długość 98 cm, głębokość 40 cm, wysokość 45 cm, ciężar 11,5 kg.
+ informacji na doublet.com

40

PLUS

PLUS 40

Słupek parkingowy Eco
 ▲ Szerokość 5,2 cm
 ▲Wysokość 60 cm
 ▲ Zamykany automatycznie

Prosty i praktyczny. Wykonany z rury 
kwadratowej o wymiarach 52 x 52 mm. 
Galwanizowany, wyposażony 
w czer-wony pas odblaskowy. 
Dostarczany wraz z 2 kluczami. 
Szerokość 5,2 cm, wysokość 60 cm, 
ciężar 4,5 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 85604  310 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86206 Blokada parkingowa z różnymi kluczykami

528 zł
86205 Blokada parkingowa z identycznymi kluczykami

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

7

Ogranicznik parkingowy
 ▲ Długość 183 cm
 ▲Wysokość 10 cm

Ekologiczny ogranicznik z recyklingowanego kauczuku. 
Lekki i bardzo łatwy w montażu. Lakierowany żółtym 
poliuretanem – lepsze odbijanie światła i dłuższa 
żywotność. Odporny na promienie UV, pleśnie i grzyby, 
wycieki oleju, znaczne amplitudy temperatur. Długość 
183 cm, szerokość 15 cm, wysokość 10 cm, ciężar 17 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86207  395 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

298 zł

Blokada 
parkingowa Eco

już od

310 zł

Słupek 
parkingowy Eco

już od

http://www.doublet.com/22r
http://www.doublet.com/92
http://www.doublet.com/22r
http://www.doublet.com/g6t
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl


Rampy podjazdowe
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obciążenie

200 kg

obciążenie

1000 kg

obciążenie

250 kg

obciążenie

200 kg

PLUS

Rampa przenośna
 ▲ Szerokość 70 cm
 ▲Wysokość przejścia 11 cm

Ułatwia przejazd osobom poruszającym się na wózkach oraz wózkom 
transportowym.
Rampa podjazdowa z polietylenu z powłoką antypoślizgową. 
Lekka i łatwa do przenoszenia dzięki poręcznemu uchwytowi. 
Wymiary: dł. 86 x szer. 70 x wys. 11 cm. Ciężar: 5 kg. Maksymalne 
obciążenie 250 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86219  585 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

41

Rampa progowa
 ▲ Szerokość 80 cm
 ▲Wysokość przejścia 6 cm

Rampa z blachy aluminiowej ułatwiająca pokonywanie 
krawężnika lub progu.
Rampa z aluminium z poręcznym uchwytem. 
Wymiary.: szer. 80 x dł. 80 cm. Ciężar 6,5 kg. 
Maksymalne obciążenie 200 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86217  877 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

40

Zestaw 2 mini ramp
 ▲ Szerokość 25 cm
 ▲Wysokość przejścia 6 cm

Komplet 2 mini ramp ułatwiający pokonanie krawężnika lub 
progu.
Rampy ze stali ocynkowanej z powłoką antypoślizgową 
do pokonywania krawężników. 
Wymiary: dł. 31 x szer. 25 x wys. 6 cm. Ciężar 6,4 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86216  562 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Rampa Roll up
 ▲ Szerokość całkowita : 76 cm, 91 cm
 ▲Wysokość przejścia : 15 cm, 10 cm

Rewolucyjna rampa Roll up, którą można bardzo łatwo zwinąć i rozwinąć, aby 
zajmowała jak najmniej miejsca podczas przewożenia.
Rampa aluminiowa do pokonywania krawężników o wysokości 10 
do 15 cm oraz pozwalająca na wjazd do samochodu. Odporna na 
działanie czynników atmosferycznych. Materiał łatwy w utrzymaniu. 
Obciążenie maksymalne: 200 kg. Możliwość wykonania ramp na 
specjalne zamówienie.
+ informacji na doublet.com

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86210 Rampa Roll up 76 x 183 cm 3 624 zł
86213 Rampa Roll up 91 x 183 cm 3 760 zł
86215 Rampa Roll up 91 x 244 cm 6 872 zł
86212 Rampa Roll up 76 x 244 cm 6 574 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

585 zł

Rampa 
przenośna

już od

PLUS 41

Rampa walizka
 ▲ Szerokość całkowita : 76 cm
 ▲Wysokość przejścia : 13 cm

Łatwa i wygodna w użyciu na chodniku lub 
w samochodzie. Maksymalne obciążenie 272 kg. Bardzo 
wytrzymała, a zarazem  lekka, wyposażona w poręczny 
uchwyt do przenoszenia. 
Możliwość rozdzielenia  dwóch skrzydeł rampy.
Wymiary: dł. 125 x szer. 76 cm (ciężar 11.2 kg) oraz dł. 
178 x szer. 76 cm (ciężar 15,8 kg).
+ informacji na doublet.com/2jxh

obciążenie

272 kg

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86219 Rampa walizka 125 x 76 cm 749 zł
87121 Rampa walizka 178 x 76 cm 992 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

http://www.doublet.com/25e
http://www.doublet.com/25t
http://www.doublet.com/25y
http://www.doublet.com/25e
http://www.doublet.com/25e
http://www.doublet.com/25o
http://www.doublet.com/25o
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2jxh


Stojaki rowerowe

138

PLUS 40

Słupek DogPark
Słupek pozwalający na tymczasowe pozostawienie swego pupila 
bez nadzoru.
Idealny do usytuowania przed sklepami, urzędami, galeriami 
handlowymi, etc.  Słupek cynkowany i lakierowany, 
zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych warunków 
i substancji. Wysokość 90 cm.
+ informacji na doublet.com/2juf
Ref. 86985  210 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

Stojak Assen
Wykonany ze stalowej cynkowanej rury o przekroju 
Ø 48, 3 mm, z dodatkowym, stabilizującym profilem. Stojak 
do wbetonowania nie posiada maskownic. Możliwość lase-
rowego wycięcia napisu na poprzecznym profilu. Stojak 
dostępny również w opcji malowanej lub wykonany ze stali 
nierdzewnej.
+ informacji na doublet.com/2juz
Ref. 86982  305 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Stojak Breda
Wykonany ze stalowej cynkowanej rury o przekroju 
Ø 48, 3 mm. Stojak do wbetonowania nie posiada maskow-
nic. Stalowe, ocynkowane maskownice Ø 12 cm w opcji 
dodatkowej. Możliwość malowania stojaka lub wykonania go 
ze stali nierdzewnej.
+ informacji na doublet.com/2jup

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86979 Stojak Breda 80 x 80 cm 199 zł
86980 Stojak Breda 100 x 80 cm 211 zł
86981 Maskownica do stojaka rowerowego 25 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

PLUS

Stojak Hengelo
Wykonany ze stalowej cynkowanej rury o przekroju 
Ø 48, 3 mm, jest zestawem 3 stanowisk rowerowych. 
Możliwość ustawienia zestawu pod dowolnym kątem 
(90 – 45 °). Rozmiar całkowity: 175 cm x 80 cm x 80 cm (h).
+ informacji na doublet.com/2jv9
Ref. 86983  894 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

NOWOŚĆ

199 zł

Stojak 
Breda

już od

210 zł

Słupek 
DogPark

już od

http://www.doublet.com/2juf
http://www.doublet.com/2juz
http://www.doublet.com/2jup
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/2jv9
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Wiata modułowa 
z możliwością 
rozbudowy!

Idealna wiata 
parkingowa!

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85998 Wiata Venlo moduł podstawowy 5 145 zł
85999 Wiata Venlo moduł następny 3 049 zł
85997 Stojak na 6 rowerów 549 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Wiata Tilburg
 ▲ Ilość rowerów : 6
 ▲ Szerokość całkowita : 220 cm

Estetyczna i modułowa, wolnostojaca wiata Tilburg.
Możliwość nieograniczonego rozbudowania wiaty 
o kolejne moduły o długości 220 cm. Konstrukcja wiaty 
wykonana z ocynkowanych rur stalowych o średnicy 
50 mm, pokryta dachem z przezroczystego, odpornego 
na działanie UV poliwęglanu o grubości 6 mm. Ścianki 
boczne z blachy, malowane proszkowo na kolor zielony. 
Rozmiary wiaty: 220 x 220 cm przy podstawie, wysokość 
210 cm. Wiata dostarczana bez stojaka na rowery.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85995 Wiata Tilburg moduł podstawowy 5 519 zł
85996 Wiata Tilburg moduł następny 3 484 zł
85997 Stojak na 6 rowerów 549 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Wiata Venlo
 ▲ Ilość rowerów : 6
 ▲ Długość 220 cm

Obszerna wiata na rowery, chroniąca przed działaniem nie-
korzystnych warunków pogodowych!
Możliwość nieograniczonego rozbudowania 
wiaty o kolejne moduły o długości 220 cm. 
Konstrukcja wiaty wykonana z ocynkowanych rur 
stalowych o średnicy 30 mm, pokryta dachem 
z przezroczystego, odpornego na działanie UV 
poliwęglanu o grubości 6 mm. Ścianki boczne z blachy, 
malowane proszkowo na kolor zielony. Rozmiary 
wiaty: 220 x 220 cm przy podstawie, wysokość 
205 cm. Wiata dostarczana bez stojaka na rowery.
+ informacji na doublet.com

http://www.doublet.com/18r
http://www.doublet.com/1b4
http://www.doublet.com/1b4
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
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Kosze zewnętrzne

50
litrów

100
litrów 60

litrów

Kosz Garden
 ▲ Pojemność 50 lub 100 L
 ▲ Pojemnik wewnętrzny: Kubeł stalowy

Konstrukcja kosza wykonana ze stali lakierowanej, 
listwy z drewna lakierowanego. Wiadro stalowe cyn-
kowane, z dwoma poręcznymi uchwytami. Pokrywa 
zamykana na kluczyk, wyposażona w taśmę, która służy 
do jej przytrzymywania w trakcie opróżniania kosza. 
Dwa frontowe otwory uniemożliwiające wrzucanie 
dużych odpadów. 
Mocowanie do podłoża w trzech punktach.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86043 Kosz Garden 50 L 719 zł
86229 Kosz Garden 100 L 1 188 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Kosz Tulipan
 ▲ Pojemność 35 lub 60 L
 ▲ Z obręczą do mocowania worka

Dzięki swojemu harmonijnemu kształtowi, 
doskonale wpisuje się w każde otoczenie. 
Solidny, odporny na korozję.
Kosz wykonany ze stali lakierowanej, wyposażony w 
specjalną obręcz na worki, która ułatwia opróżnianie 
zawartości kosza. Mocowanie do podłoża w dwóch 
punktach.
+ informacji na doublet.com

40PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87027 Kosz Tulipan 35 L 746 zł
86044 Kosz Tulipan 60 L 931 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Kosze zewnętrzne

Kosze do segregacji 
śmieci

Kosz Natura
 ▲ Pojemność 45 L
 ▲ Z obejmą do mocowania worka

Funkcjonalny kosz do segregacji śmieci.
Kosz przystosowany do segregacji papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metali, 
bio odpadów i odpadów mieszanych. Naklejki oraz stalowe pokrywy w kolorach 
pomagających odróżnić odpad. Możliwość łączenia koszy Natura w zestawy 2, 3 
i więcej komorowe przy pomocy specjalnych łączników. 
Rozmiar kosza okrągłego: 0 30 cm x 67 cm (h), rozmiar kosza Square: 
30 x 30 cm x 67 cm (h). Kosze standardowe stalowe, malowane proszkowo, kosze 
w opcji Prestiż wykonane ze stali nierdzewnej.
+ informacji na doublet.com/2jxr

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87028 Kosz Natura 182 zł
87029 Kosz Natura Prestiż 199 zł
87030 Kosz Natura Square 208 zł
87031 Kosz Natura Square Prestiż 222 zł
87032 Łącznik do koszy Natura 25 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

PLUS

Kosz Jupiter
 ▲ Pojemność 18 L
 ▲ Pojemnik lub obręcz w opcji dodatkowej

Estetyczny kosz do przestrzeni publicznych.
Kosz wykonany ze stali cynkowanej oraz lakierowa-
nej proszkowo, co czyni go wyjątkowo odpornym na 
warunki atmosferyczne. Dodatkowy daszek chroni 
pojemnik przed deszczem. Uchylny z możliwością blo-
kady, łatwy w opróżnianiu.  Kosz mocowany do podłoża 
(śruby niedostarczone). Wymiary: ∅ 33 cm x 106 cm (h), 
ciężar 9 kg. Kosz w kolorze zielonym.
+ informacji na doublet.com/2jy1
Ref. 87033  465 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

NOWOŚĆ

182 zł

Kosz 
Natura

już od

18
litrów

45
litrów

http://www.doublet.com/2u4
http://www.doublet.com/2u9
http://www.doublet.com/2u4
http://www.doublet.com/2u9
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/2jxr
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/2jy1
http://www.doublet.com/295
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3
litry

0,5
litra

41

Popielnica ścienna
 ▲Wysokość całkowita 48 cm
 ▲  Szerokość 8 cm
 ▲ Opróżnianie poprzez wyjęcie pojemnika

Popielnica z anodowanego aluminium wysokiej 
jakości (grubość 2,5 mm). Kluczyk, miotełka do 
czyszczenia, 2 śruby do mocowania do ściany 
dostarczane w komplecie z popielnicą. 
Średnica 8 cm, wysokość 48 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86547  229 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

40

Popielnica ścienna Koala
 ▲Wysokość całkowita 14,2 cm
 ▲ Szerokość 35,2 cm
 ▲ Opróżnianie poprzez wyjęcie pojemnika

Popielnica z drzwiczkami z matowej stali nierdzew-
nej, o grubości 0,8 mm. Wyposażona w kratkę 
do gaszenia papierosów i kosz wewnętrzny 
z malowanej stali ocynkowanej. Dostarczona 
z kluczykiem, 4 śrubami do mocowania do 
ściany (w 4 punktach) i pozostałymi śrubami.  
Wymiary: dł. 24,5 x szer. 35,2 x wys. 14,2 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86548  199 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

STANDARD 40

Popielnica Basic
 ▲Wysokość całkowita 30 cm
 ▲ Szerokość 5 cm
 ▲ Opróżnianie poprzez podniesienie

Popielnica ścienna ze stali w kolorze szarym. Zdejmowana, 
opróżnianie wykonywane jest poprzez odczepienie 
popielnicy.  Mocowana do ściany w 1 punkcie 
mocującym (element mocujący niedostarczony). 
Wymiary: szer. 5 x gł. 5 x wys. 30 cm. Ciężar 0,85 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86549  79 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Popielnica Inox
 ▲Wysokość całkowita 90 cm
 ▲ Szerokość 18 cm
 ▲ Opróżnianie poprzez podniesienie

Nowoczesna popielnica wykonana ze stali 
nierdzewnej o grubości ścianki 1 mm. 
Mocowana do stalowej, czarnej podstawy 
mocowanej na 3 śruby (dostarczane razem
z popielnicą). 
Średnica popielnicy 7,6 cm, średnica 
podstawy 18 cm, wysokość całkowita 90 cm.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86232  499 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

229 zł

Popielnica 
ścienna

już od

79 zł

Popielnica 
Basic

już od

499 zł

Popielnica 
Inox
już od

http://www.doublet.com/1ugt
http://www.doublet.com/6bj
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1ugo
http://www.doublet.com/1ugo
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Rozkoszuj się 
spektaklem!
Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych produktów. 
Razem z publicznością przeżywaj zatem nieza-
pomniane emocje w czasie wydarzeń i imprez, 
nie martwiąc się o jakość Twojego wyposażenia. 
Niezależnie od tego, czy znajdujesz się na trybunie, 
czy na scenie, ciesz się spektaklem!

143



Plastikowa stopka 
chroniąca podłoże

Podia Excelium

Schody regulowane

Schody regulowane

Podia Excelium
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Nogi teleskopowe Excelium
Profil 60 x 60 mm. Wyposażone w poręczną gałkę do regulacji wysokości oraz śrubę 
z nakrętką do blokowania nóg na wybranej wysokości. Skala wysokości naniesiona 
na nóżkę ułatwiająca użytkowanie nóg teleskopowych. Nogi zabezpieczone szarą, 
solidną, gumową zaślepką, która gwarantuje idealne dopasowanie do wszystkich 
rodzajów powierzchni i doskonałą stabilność.
+ informacji na doublet.com/2jve

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87013 Noga teleskopowa 40-60 cm Excelium

Wycena indywidualna
87014 Noga teleskopowa 60-100 cm Excelium
87015 Noga teleskopowa 60-100 cm Excelium
87016 Noga teleskopowa 100-180 cm Excelium

Nogi stałe Excelium
Nogi stałe excelium wykonane z kwadratowego profilu aluminiowego 60 x 60 mm, 
dostępne dla wysokości 20, 40, 60, 80 i 100 cm. Wszystkie bardzo lekkie i wytrzymałe. 
Podobnie jak pozostałe akcesoria do platform, są one przeznaczone do użytku 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zabezpieczone plastikową zaślepką ochronną 
gwarantującą większą stabilność.
+ informacji na doublet.com/2jvo

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87008 Noga stała 20 cm Excelium

Wycena indywidualna

87009 Noga stała 40 cm Excelium
87010 Noga stała 60 cm Excelium
87011 Noga stała 80 cm Excelium
87012 Noga stała 99 cm Excelium
87001 Klamra łącząca 2 nogi Excelium
87002 Klamra łącząca 4 nogi Excelium

Schody regulowane Excelium
Płynna regulacja wysokości schodów, łatwy i szybki montaż do podestów. Prawa oraz 
lewa poręcz boczna dla większego bezpieczeństwa w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2jvt

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87036 Schody regulowane 40-60 cm Excelium

Wycena indywi-
dualna

87037 Schody regulowane 60-100 cm Excelium
87038 Poręcz prawa schodów regulowanych Excelium
87082 Poręcz lewa schodów regulowanych Excelium

Schody modułowe Excelium
Poszczególne moduły mogą być stosowane wspólnie lub osobno tworząc różne wysokości 
schodów..
Lekkie i łatwe w montażu. Moduły o 4 różnych wysokościach. Poręcze boczne dla 
większego bezpieczeństwa w opcji dodatkowej.
+ informacji na doublet.com/2jvj

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87003 Schody modułowe 20 cm Excelium

Wycena indywidualna
87004 Schody modułowe 40 cm Excelium
87005 Schody modułowe 60 cm Excelium
87006 Schody modułowe 80 cm Excelium

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

http://www.doublet.com/2jau
http://www.doublet.com/2jaf
http://www.doublet.com/2ja5
http://www.doublet.com/2jve
http://www.doublet.com/2jvo
http://www.doublet.com/2jvt
http://www.doublet.com/2jvj


Podesty Excelium  
antypoślizgowe

OBCIĄŻENIE 
750 KG/M²

TYLKO 32 KG
PODEST 
2X1 M

+

Podia Excelium
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Podesty antypoślizgowe Excelium
Podesty wykonane ze sklejki laminowanej, obudowane solidną ramą 
aluminiową. Wykończenie czarna hexa. Wodoodporne. Różne wysokości w zależności 
od zasto- sowanych nóżek: nogi stałe od 20 cm do 120 cm lub nogi teleskopowe do 
180 cm. Dopuszczalne obciążenie do 750 kg /m². Podesty dostępne w 4 rozmiarach: 
2 x 1 m, ciężar: 32 kg, 1x1 m, ciężar: 17,5 kg,  2 x 0,5 m, ciężar: 17,5 kg,  1 x 0,5 m, ciężar: 
12 kg.
+ informacji na doublet.com/2jvy

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86969 Podest Excelium 2x1 m antypoślizg

Wycena indywidualna
86986 Podest Excelium 1x1 m antypoślizg
86987 Podest Excelium 2x0,5 m antypoślizg
86988 Podest Excelium 1x0,5 m antypoślizg

Podesty drewniane Excelium
Podesty wykonane z surowej sklejki, obudowane solidną ramą aluminiową. Różne 
wysokości w zależności od zastosowanych nóżek: nogi stałe od 20 cm do 120 cm 
lub nogi teleskopowe do 180 cm. Dopuszczalne obciążenie do 750 kg / m². Podesty 
dostępne w 4 rozmiarach: 2 x 1 m, ciężar: 32 kg, 1x1 m, ciężar: 17,5 kg,  2 x 0,5 m, 
ciężar: 17,5 kg,  1 x 0,5 m, ciężar: 12 kg.
+ informacji na doublet.com/2jw3

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86989 Podest Excelium 2x1 m płyta surowa

Wycena indywidualna
86990 Podest Excelium 1x1 m płyta surowa
86991 Podest Excelium 2x0,5 m płyta surowa
86992 Podest Excelium 1x0,5 m płyta surowa

Podesty plexi Excelium
Podesty wykonane z aluminium pokrytego płytą Plexi, w kolorze czarnym, białym 
mlecznym lub transparentnym. Różne wysokości w zależności od zastosowanych 
nóżek: nogi stałe od 20 cm do 120 cm lub nogi teleskopowe do 180 cm. Dopuszczalne 
obciążenie do 500 kg / m².
+ informacji na doublet.com/2jw8

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86993 Podest Excelium 2x1 m transparentna plex

Wycena indywidualna

86995 Podest Excelium 2x1 m mleczna plex
86997 Podest Excelium 2x1 m czarna plexi
86994 Podest Excelium 1x1 m transparentna plexi
86996 Podest Excelium 1x1 m mleczna plexi
86998 Podest Excelium 1x1 m czarna plexi

http://www.doublet.com/2jf5
http://www.doublet.com/2j9g
http://www.doublet.com/2ja5
http://www.doublet.com/2jf0
http://www.doublet.com/2jvy
http://www.doublet.com/2jw3
http://www.doublet.com/2jw8


Escenarios Excelium

Podia Excelium

Akcesoria

Klamra łącząca podesty Klamra łącząca 4 nogiKlamra łącząca 2 nogi
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Akcesoria do podiów Excelium
Potrzebujesz tylko 4 łączniki, aby zbudować kompletną scenę. 
Ułatwiają pracę i oszczędzają czas. Zaleca się użycie 2 klamr łączących podesty 
na bok o dł. 2 m oraz 1klamry na bok o dł. 1 m. Podobnie w przypadku kostki 
samopoziomującej. Podwójna klamra łączy 2 nogi sąsiadujących podestów, 
a poczwórna klamra łączy 4 nogi sąsiadujących podestów.
+ informacji na doublet.com/2jwn

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
86999 Klamra łącząca podesty Excelium

Wycena indywidualna
87000 Kostka samopoziomująca Excelium
87001 Klamra łącząca 2 nogi Excelium
87002 Klamra łącząca 4 nogi Excelium

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT. *. Nie zawierają kosztów projektów.  

Wózki transportowe Excelium
Wózki transportowe do podestów i barierek.
Wózek mały do przewożenia podestów scenicznych w pionie w wąskich przejściach.
Pozwala przewieźć do 6 szt. podestów w pozycji pionowej. Rozmiary 2060 x 600 x wys. 
1020 mm. Ciężar 25 kg. Wózek standardowy pozwala przetransportować do 15 szt. 
podestów Exelium 2x1m. Rozmiary 2060 x 1010 x wys. 300 mm. Rozmiary wózka do 
przewożenia barierek (pojemność 12 sztuk): 2060 x 1010 x wys. 400 mm.
+ informacji na doublet.com/2jwd

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87022 Wózek mały do podestów Excelium

Wycena indywidualna87024 Wózek do podestów Excelium
87035 Wózek do barierek Excelium

Regulowane barierki Excelium
Stalowe barierki do podestów scenicznych, ocynkowane lub malowane na czarno. 
Dwa podstawowe rozmiary barierek o długości 1 lub 2 metry. Prosty montaż przy 
pomocy elementów łącznych oraz wbudowanych do barierki 2 klamr.
+ informacji na doublet.com/2jwi

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87017 Barierka 2 m Excelium

Wycena indywidualna
87018 Barierka 1 m Excelium
87019 Łącznik barierki Excelium
87020 Łącznik narożny barierki Excelium

http://www.doublet.com/2jwn
http://www.doublet.com/2jwd
http://www.doublet.com/2jwi
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Falbana poliestrowa Excelium
Falbana plisowana, poliestrowa, montowana na specjalnym pofilu do boku podestów. 
Pozwala na zasłonięcie nóg podium oraz nadaje uroczysty charakter scenie. 
Kolor czarny.
+ informacji na doublet.com/2jx2

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87052 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 200 x 1050 mm

Wycena 
indywidualna

87053 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 400 x 1050 mm
87054 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 600 x 1050 mm
87055 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 800 x 1050 mm
87056 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 1000 x 1050 mm
87057 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 200 x 2050 mm
87058 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 400 x 2050 mm
87059 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 600 x 2050 mm
87060 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 800 x 2050 mm
87061 Falbana plisowana poliestrowa Excelium 1000 x 2050 mm

Falbana welurowa Excelium
Falbana prosta, welurowa, montowana na specjalnym pofilu do boku podestów. 
Pozwala na zasłonięcie nóg podium oraz nadaje uroczysty charakter scenie.
Kolor czarny.
+ informacji na doublet.com/2jwx

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87062 Falbana prosta welurowa Excelium 200 x 1050 mm

Wycena
indywidualna

87063 Falbana prosta welurowa Excelium 400 x 1050 mm
87064 Falbana prosta welurowa Excelium 600 x 1050 mm
87065 Falbana prosta welurowa Excelium 800 x 1050 mm
87066 Falbana prosta welurowa Excelium 1000 x 1050 mm
87067 Falbana prosta welurowa Excelium 200 x 2050 mm
87068 Falbana prosta welurowa Excelium 400 x 2050 mm
87069 Falbana prosta welurowa Excelium 600 x 2050 mm
87070 Falbana prosta welurowa Excelium 800 x 2050 mm
87071 Falbana prosta welurowa Excelium 1000 x 2050 mm

Profil aluminiowy z rzepem do falbany
Profil aluminiowy wsuwany w profil podestu, dokręcany kluczem imbusowym. Falbana 
podszyta rzepem mocowana wokół podium. 
Dostępne szerokości rzepa: 470 mm – 970 mm oraz 1970 mm.
+ informacji na doublet.com/2jws

40

Ref. Oznaczenie  1 szt.
87039 Profil do falbany Excelium z rzepem 470 mm

Wycena 
indywidualna

87040 Profil do falbany Excelium z rzepem 970 mm
87041 Profil do falbany Excelium z rzepem 1970 mm

http://www.doublet.com/2jx2
http://www.doublet.com/2jwx
http://www.doublet.com/2jws
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Podia przenośne

Zadaszenie podium montowane na bezpiecznej 
wysokości podestu, bez drabin i bez zwyżki!

Konstrukcja + plandeka na dach Konstrukcja + plandeka na dach, tył i boki

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
893 Zadaszenie 4 x 6 m 15 360 zł

85641 Zadaszenie 4 x 8 m 17 100 zł
880 Zadaszenie 6 x 6 m 19 327 zł
881 Zadaszenie 6 x 8 m 21 596 zł

85642 Zadaszenie 6 x 10 m 26 995 zł
883 Zadaszenie 8 x 8 m 27 530 zł
884 Zadaszenie 8 x 10 m 30 280 zł
897 Zadaszenie 10 x 10 m 33 840 zł

Ref. Oznaczenie  1 szt.
895 Zadaszenie 4 x 6 m 18 960 zł

85643 Zadaszenie 4 x 8 m 21 600 zł
886 Zadaszenie 6 x 6 m 24 300 zł
887 Zadaszenie 6 x 8 m 26 937 zł

85644 Zadaszenie 6 x 10 m 32 850 zł
889 Zadaszenie 8 x 8 m 33 836 zł
890 Zadaszenie 8 x 10 m 37 219 zł
896 Zadaszenie 10 x 10 m 41 130 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT

Zadaszenie podium
Zadaszenie podnoszone przy pomocy wciągarek, co pozwala na swobodne podnoszenie 
i opuszczanie konstrukcji dachu. Dzięki temu nakładanie plandeki czy też montaż systemu 
oświetleniowego i nagłaśniającego odbywa się na bezpiecznej wysokości.
Żadna drabina ani inne urządzenie nie są potrzebne, aby ustawić szkie-
let dachowy, co pozwala na oszczędność czasu i  eliminuje wszelkie ryzyko 
wypadku. Plandeka zadaszenia wykonana z materiału PCV w jednolitym kolorze 
lub z nadrukiem. Do wyboru zadaszenie częściowe, z plandeką tylko na dachu 
lub zadaszenia całkowite, z plandeką na dachu, po bokach i z tyłu.
+ informacji na doublet.com

JAKOŚĆ

http://www.doublet.com/1z0
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Podium teleskopowe kompletne:
konstrukcja + podesty + barierki + schodki

Wysokość regulowana od 75 do 120 cm
Podium teleskopowe od 75 do 120 cm

 ▲ Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne
 ▲ Nóżki teleskopowe
 ▲Wysokość od 75 do 120 cm
 ▲Moduł 200 x 200 cm
 ▲Maksymalne obciążenie 500 kg/m²

Modułowe o regulowanej wysokości podium teleskopowe to rozwiązanie 
pozwalające na optymalne wykorzystanie estrady. Doskonale sprawdza się jako 
scena szkolna, ale również w czasie festynów, wydarzeń kulturalnych i innych ple-
nerowych spotkań. Każdy słupek podium wyposażony jest w śrubę regulacyjną, 
która pozwala ustawić podium na wysokościach: 75, 80, 90, 100, 110 oraz 120 cm. 
Konstrukcja stalowa ocynkowana. Podłoga ze sklejki z powłoką antypoślizgową 
lub ze sklejki gładkiej o grubości 21 mm. Podane ceny dotyczą podium telesko-
powego kompetnego: konstrukcja, podesty, barierki, schodki.
+ informacji na doublet.com

PLUS

Ref. Oznaczenie  1 szt.
175 Podium teleskopowe 4 x 6 m 13 705 zł

85186 Podium teleskopowe 4 x 8 m 16 871 zł
177 Podium teleskopowe 6 x 6 m 18 480 zł
178 Podium teleskopowe 6 x 8 m 22 943 zł

85187 Podium teleskopowe 6 x 10 m 27 408 zł
180 Podium teleskopowe 8 x 8 m 29 115 zł
181 Podium teleskopowe 8 x 10 m 34 778 zł
190 Podium teleskopowe 10 x 10 m 42 147 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

75 do 120 cm

Niweluj nierówności podłoża
 Dzięki regulowanym nóżkom możesz łatwo wypoziomować 
scenę oraz wyeliminować lub ograniczyć użycie podkładów 
pod nóżkami.

INFOi

13 705 zł

Podium 
teleskopowe 

od 75 do 120 cm
już od

http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/ho
http://www.doublet.com/ho
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Podium 110 cm

Podium 110 cm kompletne: 
konstrukcja + podesty + barierki + schodki

Elementy podium

Podium 110 cm
 ▲ Użytkowanie zewnętrzne i wewnętrzne
 ▲Wysokość 110 cm
 ▲Moduł 200 x 200 cm
 ▲ Dopuszczalne obciążenie 500 kg/m2

Konstrukcja stalowa ocynkowana, zbudowana z kilku powtarzalnych elementów, 
co oznacza, że nie mają one ściśle określonej pozycji ani miejsca w strukturze podium. 
Podstawowy moduł w  rozmiarze 200 x 200 cm. Podłoga wykonana z  podestów 
drewnianych o powierzchni gładkiej lub pokrytych warstwą antypoślizgową. 
Prosty montaż i  składowanie. Możliwość osłonięcia konstrukcji podium poniżej 
poziomu podestów przy wykorzystaniu siatki stalowej, plandeki PCV lub tkaniny 
zwykłej bądź dekoracyjnej (tzw. falbana wokół podium). Podium modułowe pozwala 
na prostą i szybką zmianę konfiguracji ustawienia. 
Dla przykładu, podium w rozmiarze 6 x 6 m może być rozłożone w następujących 
opcjach: 2 x 2 m, 2 x 4 m, 4 x 4 m, 6 x 4 m.
+ informacji na doublet.com

Ref. Oznaczenie  1 szt.
184 Podium 1,10 m kompletne 4 x 6 m 13 310 zł

85178 Podium 1,10 m kompletne 4 x 8 m 16 380 zł
185 Podium 1,10 m kompletne 6 x 6 m 17 940 zł
186 Podium 1,10 m kompletne 6 x 8 m 22 275 zł

85179 Podium 1,10 m kompletne 6 x 10 m 26 610 zł
187 Podium 1,10 m kompletne 8 x 8 m 28 170 zł
188 Podium 1,10 m kompletne 8 x 10 m 37 765 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

Ref. Oznaczenie  1 szt.
85204 Sztaba podpodłogowa 156 zł
85212 Słupek 252 zł
85215 Słupek barierki 276 zł
85213 Rama nośna 2 x 1,10 m 288 zł
85214 Schody 3 036 zł
85205 Podest 24 mm 556 zł

Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.   

110 cm

Badanie wytrzymałości podium
Podia przenośne DOUBLET zostały poddane badaniom 
wytrzymałościowym poprzez obciążenie konstrukcji i podestów. 
Pomiary i ocena odkształceń konstrukcji wykonane przez jednostkę 
akredytowaną oraz przy pomocy uwierzytelnionych maszyn 
wytrzymałościowych potwierdzają bezpieczeństwo użytkowania 
podium.

INFOi

Podia zewnętrzne

13 310 zł

Podium 
110 cm

już od

http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/295
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Podia medalowe

Podium medalowe dla sportów indywidualnych

Podium medalowe dla sportów zespołowych

STANDARD

Podium Light Up
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne
 ▲Materiał: kompozytowa płyta aluminiowa
 ▲Maksymalne obciążenie na stopień: 200 kg

Lekkie, składane podium medalowe. Idealne na zawody i turnieje sportowe.
Zbudowane z 3 oznakowanych stopni «1/2/3». Dwa mniejsze stopnie 
chowają się do dużego stopnia, co ułatwia magazynowanie podium. 
Wycięte w skrzyniach otwory oraz ich niewielki ciężar (9,15 kg) 
gwarantują wygodny transport. 
Możliwość dodatkowego oklejenia podium.
Rozmiar stopni małych: 45 x 45 x  wys. 21, 5 cm.
Rozmiar stopnia dużego: 45 x 45 x wys. 45 cm.
Rozmiar podium: 136 x 45 x 45 cm. Ciężar 9,5 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86531  1 496 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

Podium medalowe
 ▲ Użytkowanie wewnętrzne/zewnętrzne
 ▲Materiał: włókno poliestrowo-szklane
 ▲Maksymalne obciążenie na stopień: 250 kg

Estetyczne, modułowe podium medalowe. Idealne na zawody i turnieje sportowe.
Zbudowane z 3 oznakowanych stopni «1/2/3». Ich oryginalne, lekko 
zaokrąglone boki pozwalają na rozbudowę podium i wykorzystanie go do 
dekoracji zwycięzców zawodów zespołowych.
Możliwość dodatkowego oklejenia podium.
Rozmiar stopni małych:  69 x 59 x wys. 40 cm 
Rozmiar stopnia dużego: 69 x 59 x wys. 65 cm
Rozmiar podium: 207 x 59 x 65 cm. Ciężar 32 kg.
+ informacji na doublet.com
Ref. 86532  2 750 zł
Ceny netto, nie zawierają podatku VAT.

PLUS

2 750 zł

Podium 
medalowe

już od

1 496 zł

Podium 
Light Up

już od

http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.com/1z0
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.pl
http://www.doublet.com/295
http://www.doublet.com/1e92
http://www.doublet.com/1e92
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Skorowidz
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   WARUNKI PŁATNOŚĆI (zaznacz opcję)

Wysłanie niniejszego zamówienia oznacza akceptację  Ogólnych Warunków Sprzedaży znajdujących 
się w katalogu produktów Doublet. Zalecamy sprawdzenie towaru w momencie dostawy, 
przed potwierdzeniem odbioru kurierowi. Wszelkie uwagi należy zgłosić kurierowi.

      Zamówienie do 1000 zł netto – towar płatny z góry lub przy odbiorze

       Nowi klienci – zaliczka 50% (nie mniej niż 1000 zł netto) płatna w momencie zamówienia. 
Pozostała część kwoty płatna po otrzymaniu towaru wraz z fakturą. Do zamówienia należy 
obowiązkowo  dołączyć KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

      Termin płatności: 7 dni.

Referencja Oznaczenie Ilość Cena jednostkowa 
netto Wartość nettoKolor  

lub wersja

133    Przykład: Barierka Securistar 1 259 zł 259 zł-

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych 

RAZEM netto

TRANSPORT netto

VAT 23%

RAZEM brutto

„Doublet - Polflag” Sp. z o.o. – ul. Piekarska 86 – 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 816-92-24 – Fax (33) 816-92-30 – Internet: www.doublet.pl e-mail: doublet@doublet.pl

REGON: 070413638, KRS: 0000128136, NIP: 547 020 39 38

 Data:                                                        Pieczątka i podpis klienta

   Adres dostawy:    Dane do faktury (jeżeli inne są niż adres dostawy):

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko odbiorcy:

Adres:

Kod pocztowy:                                  Miasto:

Tel.:                                                                   Fax:

E-mail :

Nazwa firmy:

NIP:

Adres:

Kod pocztowy:                                 Miasto:

Tel.:                                                                   Fax :

E-mail :

Aby sprawniej zarejestrować zamówienie prosimy o podanie nr klienta: Oczekiwana data dostawy:                                     do

Zamawianie jest proste …
Drogą pocztową: 
„Doublet-Polflag” Sp. z o.o. 
ul. Piekarska 86 
43-300 Bielsko-Biała

Telefonicznie: 
(33) 816 92 24

Faksem:
(33) 816 92 30

Przez internet:
www.doublet.pl

i szybkie …

ZAMÓWIENIE

Wszystkie produkty Doublet oraz inne informacje na 
naszej stronie internetowej.

• http://www.doublet.com

• Kontakt z filiami Doublet na całym świecie.

• Ponad 4000 artykułów dostępnych przez 24h.

• Oferty specjalne i informacje bieżące.
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O g ó l n e  w a r u n k i  s p r z e d a ż y

UL. PIEKARSKA 86
43-300 BIELSKO BIAŁA

Tel. : 00 48 33 8 16 92 24
Fax : 00 48 33 8 16 92 30

e-mail : doublet@doublet.pl

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w kontaktach handlowych ze wszystkimi 
obecnymi i przyszłymi kontrahentami, tak przedsiębiorcami jak i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również organami administracji 
publicznej, będącymi nabywcami produktów i usług oferowanych przez „Doublet-
Polflag” Sp. z o.o.
Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia 
oznaczają:• Sprzedający – spółkę „Doublet-Polflag” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-

Białej, adres: ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Bielska-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000128136 kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, NIP: 5470203938 REGON: 
070413638.• Kupujący - kontrahenta potwierdzającego zakup produktów lub usług 
oferowanych przez   Sprzedającego.• Strony - Sprzedawcę i Kupującego• OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży• Towar - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej 
działalności gospodarczej Sprzedającego i w powyższym zakresie objęte 
ofertą handlową Sprzedającego,• Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem 
której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego.

Dostawy  towarów realizowane są wyłącznie według przedstawionych poniżej 
warunków. Odbiegające od nich lub rozszerzone warunki handlowe Kupującego 
nie mają zastosowania. Zmiany i uzupełnienia OWS wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.
OWS są traktowane za uznane i przyjęte najpóźniej w momencie dostawy, nawet 
jeżeli nie zostały wyraźnie potwierdzone przez Kupującego.

CENY SPRZEDAŻY
Wszystkie ceny zamieszczone w katalogu są cenami netto, do których doliczany jest 
VAT według obowiązujących przepisów. 
Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen. 

ZAMAWIANIE
Telefonicznie, pod numerem: +48 33 816 92 24
Faksem, na numer: +48 33 816 92 30
E-mailem, na adres doublet@doublet.pl
Sprzedający przyjmuje i realizuje zamówienia potwierdzane od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8h00 do 16h00, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia 
zamówienia przez Kupującego i Sprzedającego.

DOSTAWA TOWARU 
Towar zostaje dostarczony na adres potwierdzony przez Kupującego. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostawie, jeżeli Kupujący nie 
może odebrać towaru w momencie dostawy lub odmawia jego odbioru, jak również 
za opóźnienia spowodowane przez kuriera.
Opóźnienie w dostawie wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, 
nie może być podstawą zwrotu towaru, ani żadnego roszczenia odszkodowania za 
szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie.
Koszty transportu ponosi Kupujący. Wydanie towaru zostaje dokonane z chwilą 
powierzenia go kurierowi lub upoważnionemu przedstawicielowi Kupującego. 
Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej jego 
utraty lub uszkodzenia.
W momencie dostawy towaru przez kuriera, przed pisemnym potwierdzeniem 
odbioru towaru, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, w obecności przewoźnika, 
jakość dostarczonego towaru. W przypadku uszkodzenia towaru, Kupujący ma 
obowiązek spisać, również w obecności przewoźnika, protokół szkody będący 
podstawą reklamacji.
W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia towaru po jego odebraniu, Kupujący ma 
obowiązek pisemnie zgłosić uszkodzenie towaru Sprzedającemu oraz spisać 
z kurierem protokół szkody, w terminie do 3 dni od daty odbioru towaru.
W przypadku zaniechania wyżej wymienionych czynności, Kupujący traci możliwość 
reklamacji uszkodzenia towaru w czasie transportu oraz możliwość żądania wymiany 
towaru na towar pełnowartościowy.

RĘKOJMIA
Kupujący traci uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie 
i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie, 
jednak nie później niż w  terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, Sprzedawcy 
o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie 
zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
Do zachowania wyżej wymienionego terminu wystarczy wysłanie przed jego 
upływem zawiadomienia o wadzie. 
Do zawiadomienia o wadzie należy dołączyć dokumenty związane z umową 
sprzedaży, tj. fakturę lub paragon.
Sprzedawca ma prawo powstrzymać się od wykonania świadczeń z tytułu rękojmi 
do czasu zapłaty ceny przez Kupującego.

ZWROT TOWARU
Wszystkie towary dostarczone zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz wolne od 
reklamacji nie podlegają zwrotowi.

PŁATNOŚĆ
Płatności regulowane na są na podstawie faktury:
z odroczonym terminem płatności – dla Kupujących będących stałymi klientami 
Sprzedającego.
w formie przedpłaty – dla Kupujących potwierdzających zamówienie po raz 
pierwszy.
w formie przedpłaty – dla wartości sprzedaży nie przekraczającej kwoty 1000 zł 
netto.

Płatności są dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub 
w umowie.
Płatności winny być dokonywane w terminie wskazanym na fakturze. 
Płatność uważa się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego 
Sprzedającego.
Z tytułu nieterminowej zapłaty, naliczane są odsetki ustawowe.
Do momentu zapłaty towar stanowi własność Sprzedającego. 

INNE
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie dotyczą transakcji sprzedaży dla towarów 
zakupionych w sklepie online na stronie www.doublet.pl , które są regulowane przez 
Regulamin Sklepu zamieszczony na w/w stronie.
Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od 
rzeczywistego wyglądu towarów. Należy uważnie zapoznać  z opisem produktu 
przed potwierdzeniem jego zamówienia, a w razie wątpliwości skontaktować się ze 
Sprzedającym.
Zawartość katalogu, wszelkie teksty, zdjęcia, opisy, etc. stanowią prawnie zastrzeżoną 
własność intelektualną Sprzedającego (lub firm partnerskich współpracujących ze 
Sprzedającym) i jest prawnie chroniona prawem autorskim oraz innymi przepisami 
dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Reprodukcja, modyfikacja lub 
wykorzystanie tych informacji, kopiowanie, jak również nieuprawnione użycie 
lub rozpowszechnianie może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków 
towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz 
karnym.
Sprzedający ma prawo wykonać zdjęcia produktów wykonanych na zamówienie 
Kupującego oraz zamieszczać je w katalogu, na stronie internetowej lub w swoich 
wewnętrznych dokumentach. Kupujący może skierować do Sprzedającego pisemny 
wniosek o niewykorzystywanie zdjęć produktów wykonanych na jego zamówienie.

SPORY
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory, które mogły  by wyniknąć będą rozstrzygane polubownie. 
Gdyby polubowne rozwiązanie nie było możliwe, rozstrzygający będzie wyrok sądu 
powszechnego, właściwy dla siedziby Sprzedającego.



Olivier Perrault
Director General

Estimado Cliente,

Nos complace verdaderamente hacerle llegar, un año más, 
nuestro Catálogo General 2018. Para concebirlo, hemos 
dirigido nuestros esfuerzos a aumentar nuestra gama de 
soluciones y  a incorporar gran cantidad de novedades 
personalizadas y personalizables. Todo, para dar aún más 
visibilidad a su creatividad.

¡Juntos creamos entusiasmo!
Quiero transmitirle a través de estas páginas, el Entusiasmo 
indiscutible de un Equipo de más de 350 personas 
presentes en 7 países, que hacen posible día a día, que sus 
proyectos sean únicos y exitosos.
  
Nuestras soluciones  ahora también en su móvil
Para hacer más cómoda y rápida la navegación y la 
búsqueda de nuestras más de 7.500 referencias, hemos 
cambiado el look de nuestra web www.doublet.es y la 
hemos hecho responsive, para que pueda consultarla 
también, en cualquier dispositivo móvil.

Nuestro compromiso de mejora continua
La ISO 9001 y 14001 nos ayuda a esforzamos en continuar 
fieles a nuestra filosofía de progreso continuo. Innovamos 
constantemente teniendo en consideración la sostenibilidad 
del planeta, a través del Green Process Doublet, nuestra 
solución para conciliar eco-responsabilidad y calidad.

La Fuerza de su Imagen
Deseamos que las páginas que siguen le sirvan para dar 
fuerza a su comunicación y acompañarle a crear el impacto 
visual necesario para marcar la diferencia. 

Deseamos que el año 2018 sea un año lleno de éxitos, 
prosperidad y logros conjuntos.
Reciba un cordial saludo,

CReADor de ENtUsiASmo

PORTUGAL

DENVER / USA

POLONIA

GRAN BRETAÑA

ALEMANIA

Contacte 
directamente 
con las empresas 
del Grupo Doublet 
en el mundo : 

A su servicio
POR TELÉFONO
93 747 31 00 
ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 153 935

POR CORREO
POL. IND. PLA DE LA BRUGUERA 
C/ DE LA GARROTXA, 131 
08211 CASTELLAR DEL VALLES 
(BARCELONA)

POR FAX
902 112 937
93 747 10 47

POR INTERNET
www.doublet.es

POR E-MAIL
doublet@doublet.es

FRANCIA
DOUBLET
67 RUE DE LILLE
59710 AVELIN
TEL. : 00 33 320 49 48 47
FAX : 00 33 320 49 48 88
e-mail : doublet@doublet.fr

ALEMANIA
BOFA-DOUBLET GmbH
Römerstraße 303 - 305
D-53117 BONN
TEL. : 00 49 228 6834-0
FAX : 00 49 228 67 00 16
e-mail : info@bofa.de

POLONIA
DOUBLET POLFLAG
UL. PIEKARSKA 86
43-300 BIELSKO BIALA
TEL. : 00 48 33 8 16 92 24
FAX : 00 48 33 8 16 92 30
e-mail : doublet@doublet.pl

USA
EPS - DOUBLET
4690 JOLIET STREET
DENVER, CO 80239
TEL : 00 1 303 371 1717
FAX : 00 1 303 371 9149
e-mail : doublet@doublet.com

PORTUGAL
DOUBLET PORTUGAL
RUA JOSÉ FERREIRA CLETO N°7, LOJA C
QUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE
2695-417 SANTA IRIA DE AZÓIA
TEL. : 00 351 21 956 99 26 / 29
FAX : 00 351 21 956 99 30
e-mail : doublet@doublet.pt

GRAN BRETAÑA
DOUBLET UK
ASH HOUSE
8 SECOND CROSS ROAD
TWICKENHAM
MIDDLESEX
TW2 5RF
Tél : 0208 940 1777
e-mail : doublet@doublet.co.uk

FRAN-

EL GRUPO DOUBLET

doublet.com

A SU ESCUCHA

Web

doublet@doublet.es

Mail

Teléfono
902 153 935

Fax
902 112 937

Redes sociales

BILBAO

VALENCIA

BARCELONA

SEVILLA

MADRID

Drodzy Klienci,

Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować kolejną edycję 
katalogu Doublet.
Staraliśmy się skupić nasz wysiłek na poszerzeniu i uaktualnieniu 
oferty w taki sposób, aby móc zaproponować personalizację jak 
największej ilości produktów.
Dobór odpowiednich nośników, sposób i jakość ich 
oznakowania wpływają bezpośrednio na wizerunek 
i postrzeganie marki. Naszym celem i zadaniem jest 
optymalizować widoczności Waszej marki!

Razem tworzymy entuzjazm!
W realizację naszych wspólnych projektów są zaangażowani 
wszyscy pracownicy grupy Doublet!  To niekwestionowany 
entuzjazm zespołu ponad 350 osób obecnych w 7 krajach, które 
każdego dnia starają się, aby wszystkie wspólnie realizowane 
projekty były wyjątkowe i udane.

Nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie!
Biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój naszej planety, 
poprzez Doublet Green Process, inwestujemy w rozwiązania 
gwarantujące eko-odpowiedzialność i jakość. Wybieramy 
materiały recyklingowalne i biodegradowalne, staramy się 
zapewniać recykling wyrobów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do 
bezpośredniego kontaktu.
Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Z serdecznymi pozdrowieniami

PORTUGALIA

DENVER / USA

HISZPANIA

WIELKA BRYTANIA

NIEMCY

Bezpośredni kontakt  
ze wszystkimi 
oddziałami DOUBLET na 

FRANCJA

GRUPA DOUBLET

doublet.com

JESTEŚMY BLISKO CIEBIE

Internet

doublet@doublet.pl

Mail

Telefon
33 8 16 92 24

Fax
33 8 16 92 30

Social media Aleksandra Bylica-Strojny
Prezes Zarządu

POLSKA
UL. PIEKARSKA 86
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Tel. : 00 48 33 8 16 92 24
Fax : 00 48 33 8 16 92 30
e-mail : doublet@doublet.pl

FRANCJA
67, rue de Lille
59710 AVELIN
Tél. 03 20 49 48 47
Fax : 03 20 49 48 88
doublet@doublet.fr

HISZPANIA
POL. IND. PLA DE LA BRUGUERA
CL DE LA GARROTXA, 131
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS
BARCELONA
Tél. : 00 34 93 747 31 00
Fax : 00 34 93 747 10 47
e-mail : doublet@doublet.es

WIELKA BRYTANIA
BROMPTON HOUSE
97-99 KEW ROAD
RICHMOND TW9 2PN
Tél. : 0208 940 1777
Fax : 0208 940 1666
e-mail : doublet@doublet.co.uk

NIEMCY
BOFA-DOUBLET GmbH
RÖMERSTRASSE 303 - 305
D-53117 BONN
Tél. : 00 49 228 6834 - 0
Fax : 00 49 228 67 00 16
e-mail : info@bofa.de

PORTUGALIA
RUA JOSÉ FERREIRA CLETO
N° 7, LOJA C
QUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE
2695-417 SANTA IRIA DE AZÓIA
Tél. : 00 351 21 956 99 26 / 29
Fax : 00 351 21 956 99 30
e-mail : doublet@iol.pt

USA
4690 JOLIET STREET
DENVER, CO 80239
Tél. : 00 1 303 371 1717
Fax : 00 1 303 371 9149
e-mail : doublet@doublet.com

880 NORTH POINT STREET
SAN FRANCISCO, CA 94109
Tél. : 00 1 415 822 1222
Fax : 00 1 415 822 1229
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POLSKA
UL. PIEKARSKA 86
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Tel. : 00 48 33 8 16 92 24
Fax : 00 48 33 8 16 92 30
e-mail : doublet@doublet.pl


