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Systémy Vám nejen prodáme, ale také Vám je rádi 
zap�j�íme. Vhodné pro zákazníky, kte�í prezenta�ní 
systém pot�ebují na jednorázovou akci nebo více 
akcí, které by i tak svoji cenou pronájmu nep�evý�ili 
cenu zakoupení. 

Pokud si spolu se zap�j�ením systému  
objednáte také tisk motivu, tak motiv Vám 
vrátíme a m��ete si jej uschovat na dal�í akce  
a následné zap�j�ení pouze samotného systému.

V p�ípad� zájmu Vám na�e gra�cké studio zajistí také 
gra�cké zpracování motivu.



ROLL UP EASY

Formát: 85x200cm

Velmi kvalitní Roll Up ur�ený do interiéru. 

Rozlo�ení se provádí pouhým vysunutím motivu  
z rotující základny. 

Pro p�epravu je Roll Up zabalen do p�enosné ta�ky, 
se kterou zabere minimální prostor. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

200,- K�

Tisk motivu v�etn� instalace 892,- K�

 Instalace motivu dodaného od zákazníka 150,- K�

Kauce 2400,- K�

Ceny uvedeny bez DPH
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Roll Up Easy



ROLL UP OUTDOOR

Formát: 85x200cm
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Velmi kvalitní Roll Up ur�ený do exteriéru. 

Rozlo�ení se provádí pouhým vysunutím motivu  
z rotující základny. 

Pro p�epravu je Roll Up zabalen do p�enosné ta�ky, 
se kterou zabere minimální prostor. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

350,- K�

Tisk motivu v�etn� instalace 892,- K�

 Instalace motivu dodaného od zákazníka 150,- K�

Kauce 5800,- K�

Ceny uvedeny bez DPH

Roll Up Outdoor



VLAJKA STORM 200 � KAPKOVITÁ 

Formát: Medium, Large, Xlarge

Známé vlajkové systémy pou�itelné na celé �ad� 
akcí. K vlajkovému systému p�j�íme také vhodný  
podstavec. 

Na výb�r máte ze t�í velikostí.

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Plnobarevný motiv vlajkovina jednostranná

110,- K�

1885,- K�

Velikost Large � samotný prut v p�enosné ta�ce

Plnobarevný motiv vlajkovina jednostranná

120,- K�

3100,- K�

Velikost XLarge � samotný prut v p�enosné ta�ce

Plnobarevný motiv vlajkovina jednostranná

130,- K�

3920,- K�

Deska 40 x 40 cm bez rotátoru, 9 Kg 80,- K�

Nájezdový stojan ECONOMY, 3,5 Kg 70,- K�

Bodec bez rotátoru, 1 Kg 30,- K�

Ceny uvedeny bez DPH
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Velikost Medium - samotný prut v p�enosné ta�ce

Kauce 2000,- K�



STOJAN NA PROSPEKTY KENSO A LABYRINT

P�enosné stojany na prospekty vyrobené z oceli, 
která zaru�uje pevnost a stabilitu. 

Labyrint je dostupný z obou stran a Kenso pouze z 
jedné strany. 

Labyrint má celkem 6 kapes a Kenso 4 kapsy na 
letáky �i katalogy A4 do síly 1cm. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Stojan na prospekty Kenso 200,- K�

Stojan na prospekty Labyrint 220,- K�

Kauce 2400,- K� / 2800,- K�

Ceny uvedeny bez DPH
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POP UP VÝSTAVNÍ ST�NA EXPODREAM

Výstavní systém PopUp = Va�e maximální prez-
entace a maximální velikost. Magnetický blokující  
systém s p�ti (3x3) nebo s �esti (3x4) panely  
a pouzdrem umo��uje snadnou instalaci i p�epravu. 
Transportní kufr na kole�kách lze rychle zm�nit  
pomocí motivu v promo stolek. Jde o display, je-
ho� základem je teleskopická konstrukce z hliníku, 
která se automaticky rozvine b�hem pár vte�in ve 
st�nu. Na konstrukci se poté snadno p�ichytí mag-
netické ty�e pomocí magnet�, na nich� posléze dr�í 
gra�cké pásy v�etn� laminace, která chrání gra�ku 
proti po�krábání. V n�kolika minutách tak vytvo�ite  
velmi luxusní a vysoce stabilní st�nu. Celý komplet 
lze nasvítit dv�ma lampami, které jsou sou�ástí 
balení.

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Tisk motivu 

780,- K�

13380,- K�

Pop Up Výstavní st�na Expodream 3x4 = 402x222cm

Tisk motivu

930,- K�

15390,- K�

Tisk motivu na kufr 2200,- K�

Ceny uvedeny bez DPH

VIDITELNÁ VELIKOST: 
3x3 - �í�e 254cm, hloubka 69cm 
3x4 - �í�e 307cm, hloubka 96cm

7

Pop Up Výstavní st�na Expodream 3x3 = 336x222cm

Kauce 12500,- K�

Kauce 14500,- K�
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Jde o display, jeho� základem je teleskopická  
konstrukce z hliníku, kterou b�hem chvíle rozvinete 
ve st�nu. Na konstrukci je pomocí suchého zipu 
p�ichycen banner. Motiv je ti�t�n v jednom kuse,  
nejsou vid�t �ádné p�echody mezi jednotlivými  
panely. V n�kolika minutách tak vytvo�íte velmi  
p�knou a vysoce stabilní st�nu. 

St�na má rovnou plochu a její hloubka je pouhých 
30cm. Ke st�n� dodáváme zdarma p�enosný kufr na 
kole�kách. 

Celý komplet lze nasvítit �ty�mi lampami, které jsou 
sou�ástí balení.

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Tisk motivu (Banner v�etn� suchých zip�)

850,- K�

2800,- K�

Pop Up Výstavní st�na Grand 4x3 = 297x225cm

Tisk motivu (Banner v�etn� suchých zip�)

1100,- K�

4990,- K�

Ceny uvedeny bez DPH

POP UP VÝSTAVNÍ ST�NA GRAND
Formát: 297x225cm, 149x225cm

Pop Up Výstavní st�na Grand 2x3 - 149x225cm

Kauce 8500,- K�

Kauce 10500,- K�



VÝSTAVNÍ ST�NA OUTDOOR DOUBLE

Formát: 300 x 200�250 cm

Výstavní st�na Outdoor Double je jednostranná  
oboustranná venkovní st�na s jednoduchou instalací 
a velkou prezentací. �í�e systému je 300cm a vý�ka 
je díky variabilní ty�i 200 a� 250cm. Systém je tvo�en 
základnou, která se naplní vodou nebo pískem  
a ty�emi, které se vlo�í do p�edem p�ipraveného  
tunelu na banneru. K systému dodáváme dvoje 
ty�e, proto lze systém pou�ít pro jednostrannou  
i oboustrannou prezentaci. Instalace i rozlo�ení  
systému zabere pár minut. Výstavní st�na je díky 
základn� napln�né vodou vhodná do exteriéru. 
Celý systém lze zabalit do p�enosné ta�ky, se kterou  
zabere minimální prostor a bez problému lze výstavní 
st�nu p�evá�et nap�. v kufru automobilu.

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Tisk motivu 300x200cm / jedna strana

950,- K�

3000,- K�

Kauce 9500,- K�

Ceny uvedeny bez DPH
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Výstavní st�na Outdoor Double 300x200-250cm 



PARTY STAN RAINWAY

Formát: 300x300cm

Pokud po�ádáte venkovní promo akce, slavnosti �i jiné 
kulturní akce, zjistíte, �e party stan je dobré mít stále 
po ruce. 

Uvítáte jeho jednoduché slo�ení díky teleskopické 
konstrukci, která se rozvine b�hem pár vte�in. V rozích 
uchytíte st�echu vyrobenou z pevného a nepromoka-
vého textilu. 

Nakonec vytáhnete teleskopické podp�rné nohy a par-
ty stan je p�ipravený. Konstrukce je vyrobená z kvalit-
ní oceli a dodáváme ji spolu se st�echou v kartonové  
krabici o rozm�ru 23x23x156cm. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

280,- K�

Kauce 2700,- K�

Ceny uvedeny bez DPH

10

Party stan Rainway 300x300cm



PREZENTA�NÍ STOLEK AMBIENT

Prezenta�ní stolek vyrobený z bílého hladkého PVC 
je ideální pro Va�e promoakce. Skládá se z dolní 
podstavy, police, horního pultu a topperu. Instalace 
je snadná a rychlá. Stolek je spojen pomocí zaklap-
nutých klip�, díky kterým m��ete stolek bez prob-
lému p�ená�et slo�ený. Police je uchycena pouze ve 
vnit�ní �ásti a nezasahuje do gra�ky v bocích. Prez-
enta�ní stolek lze rozlo�ený zabalit do p�enosné 
ta�ky, kterou standardn� k produktu dodáváme.

�elní plocha: 82x85cm 
Bo�ní plochy: 41x85cm 
Topper: 28x77cm  

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Prezenta�ní stolek Ambient 280,- K�

Tisk motivu a polepení 

(motiv je po akci znehodnocen, nelze uschovat)

1850,- K�

Kauce 2900,- K�

Ceny uvedeny bez DPH
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PREZENTA�NÍ STOLEK PREMIUM

Prezenta�ní stolek ve spojení kvalitních materiál�  
a d�myslného propracování Vám poskytne  
reprezentativní promoakci. Jde o systém, jeho� 
základem je teleskopická konstrukce z hliníku,  
kterou rozvinete b�hem pár vte�in ve stolek. 

Na konstrukci se poté p�ichytí magnetické ty�e, 
na nich� dr�í gra�cký pás v�etn� laminace, která 
chrání gra�ku proti po�krábání. Gra�cký pás tedy lze  
uschovat pro dal�í promoakce. V n�kolika minutách 
tak vytvo�íte velmi luxusní, stabilní a pevný  
prezenta�ní stolek Premium. Sou�ástí promostolku 
je vnit�ní police a horní pult vyrobený ze d�eva,  
lakovaný hn�dou perle�ovou barvou. 

K promostolku Premium standardn� jsou �ty�i men�í 
p�enosné ta�ky pro snadnou p�epravu a bezpe�né 
odd�lení jednotlivých díl�. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Prezenta�ní stolek Premium 350,- K�

Tisk motivu 2950,- K�

Kauce 4600 K�

Ceny uvedeny bez DPH
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ZÁKAZNICKÝ POUTA� CUSTEAS

Formát: A2, A1

Velice oblíbená a roz�í�ená oboustranná plakátová 
prezentace, tzv. �á�ko� vyu�ívající zaklapávací rámy, 
se kterými je vým�na motivu (plakátu) snadná  
a rychlá. Sou�ástí stojanu je matná antire�exní  
krycí folie, která chrání motiv proti UV zá�ení (pouta� 
standardn� není vhodný do de�t�, proto�e motiv 
by mohl zvhlnout - do de�t� je zapot�ebí zakoupit 
vod�vzdornou foliovou kapsu. Pouta� je vyroben 
z hliníku s oblými chromovými rohy, které zaru�ují 
bezpe�nost p�i pohybu kolem pouta�e. P�i výrob� 
pouta�e Custeas je kladen vysoký d�raz na kvalitu 
zpracování. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Zákaznický pouta� Custeas A2 

Tisk motivu � cena za jednu stranu

100,- K�

100,- K� / stranu

Zákaznický pouta� Custeas A1 

Tisk motivu � cena za jednu stranu

120,- K�

200,- K� / stranu

Kauce 1500,- K�

Ceny uvedeny bez DPH
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KLAPRÁM NA PLAKÁTY CLIP CLAP

Formát: A4, A3, A2, A1

Stylový design hliníkových klaprám� s ostrými rohy 
spl�ující nejvy��í nároky na materiál a provedení 
ur�ené pro Va�i prezentaci formou plakát� (klaprám 
standardn� není vhodný do de�t�, proto�e motiv 
by mohl zvhlnout). Vým�na motivu je velmi snadná  
pomocí jednoduchého odklopení pro�l�. Sou�ástí 
klaprámu je matná antire�exní krycí folie, která 
chrání motiv proti UV zá�ení. Klaprámy mají  
st�íbrnou eloxovou úpravu a v zadní �ásti jsou 
opat�eny o�ky nebo vyvrtanými otvory pro uchycení 
na ze� ve vodorovné �i svislé poloze. 

PRODUKT CENA P�J�OVNÉHO / DEN

Klaprám na plakáty A4

Tisk motivu

30,- K�

18,- K�

Klaprám na plakáty A3

Tisk motivu

35,- K�

35,- K�

Klaprám na plakáty A2

Tisk motivu

40,- K�

100,- K�

Klaprám na plakáty A1

Tisk motivu

60,- K�

200,- K�

Kauce dle velikosti 320 - 800,- K�

Ceny uvedeny bez DPH



Full service - reklamní agentura, gra�cké studio, tiskárna
UniMark (pod p�vodním názvem do r. 2014 - Cheapdesign) je reklamní 
agentura, gra�cké studio a tiskárna, poskytující komplexní �e�ení v 
oblasti reklamní propagace, internetových �e�ení, gra�ckých návrh� a 
tiskových slu�eb pro �rmy za ú�elem m��itelného marketingového 
p�ínosu. Samoz�ejmostí na�eho reklamního a gra�ckého studia je 
osobitá a kreativní tvorba gra�ckých návrh� se smyslem i pro ten 
nejmen�í detail, p�ehlednost, jednoduchou strukturu a intuitivní 
ovládání. Gra�cké návrhy, a� u� webdesign, reklamní materiály �i jiné 
prezentace vytvo�íme dle Va�ich po�adavk� s ohledem na �remní 
identitu i technologické a �nan�ní mo�nosti. P�i na�í práci vyu�íváme 
nejnov�j�í trendy kreativních technologií a tím pomáháme tuzemským i 
zahrani�ním klient�m v jejich r�stu a posílení presti�e.

Prezentace v tisku za nízké ceny
Díky vlastnímu zázemí s nejmodern�j�ími stroji na tisk r�zných tiskovin, 
samolepek, banner� a díky spolupráci se zahrani�ními dodavateli 
reklamních p�edm�t� a prezenta�ních systém�, a dal�ími 
specializovanými výrobci v oblasti reklamy, jsme p�ipraveni ve�keré 
na�e slu�by realizovat a� do úplného konce. Vzhledem k extenzivním 
odb�r�m u na�ich dodavatel�, jsou na�e ceny produkt� nesmírn� ni��í, 
oproti p�ímému oslovení jednotlivých specializovaných výrobc� a 
dodavatel�.

Dlouhodobá spolupráce
Ka�dému klientovi poskytujeme nadstandard oproti jeho o�ekávání. 
V��íme v hodnotu dlouhodobého vztahu, v rámci kterého m�níme 
komunikaci z formální na p�átelskou. Takový p�ístup má pro na�e klienty 
maximální efektivnost a návratnost investic.

Spokojenost a úspora
Na�e organiza�ní kultura pomocí této politiky umo��uje svým 
zákazník�m optimalizovat a zjednodu�ovat nákupní proces, co� vede v 
kone�ném d�sledku k nezanedbatelným úsporám. Spokojenost na�ich 
stávajících zákazník� i neustále nar�stající po�et t�ch nových je 
potvrzením správnosti této my�lenky.



UniMark CZ, s.r.o
reklamní agentura, gra�cké studio,
tiskárna, webdesign, prezenta�ní systémy

CTY Business Park U Továren
U Továren 999/31
102 00 Praha 10 - Hostiva�
T. +420 312 245 864
E. info@unimark.cz
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