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exponering
Vi erbjuder helhetslösningar inom exponering och evenemang.
Allt ifrån unik butiksinredning till rollups på kontoret till
helhetskoncept till internationella event. I denna katalog
hittar ni vårt grundsortiment av exponeringsprodukter och även
inspiration till hur ni kan profilera er.
Kontakta oss för personlig rådgivning och så hjälper vi er med
skräddarsydda lösningar för era behov.
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rollup
En prisvärd Rollup i aluminium. En konstruktion med 2st
stödben. I Rollupen ingår bildvåd monterad med en
topprofil av klämlist och botten monterad med tejp.
Levereras med transportväska.

Storlek: 85x200cm, 100x200cm, 150x200cm
Material: Polyester väv, brandklassat

MÄSSBORD
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4 screen
Konstruktionen är diskret, enkel och du sätter upp
den på mindre än en minut! Tack vare vikten i stödpinnen står 4 Screen väldigt stadigt, trots sin låga vikt.
Denna variant av rollup är perfekt för att skapa längre
pressväggar med mera.

Storlek: 55x200cm, 85x216cm, 100x216cm,
145x216cm, 200x216cm
Material: Polyester väv, brandklassad

BROSCHYRSTÄLL

Ett mässbord med valfri stor toppskiva, komplett med 4st
hyllor och bildsvep med ditt tryck. En komplett disk för mässan eller utställningen. Vikt 18kg. Boxen används även som
transportväska.

Broschyrställ i aluminium, stål och plexiglas där man kan
lägga broschyrer och katalorger i A4 format. Höjden är ca
145cm och levereras i aluminiumväska.

Storlek. 172x83cm och 125x70cm
Material: Plast,bildvåd i laminerat papper

Material: Aluminium, stål och plexiglas
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pop-up vägg

gatupratare

Smart Pop Up vägg som är lätt att sätta upp och fälla ihop. Bildvåden består av digitaltryckt vepa i 205gr
polyester. Vepan sätts enkelt på plats med kardbor
reband. Levereras i praktisk väska som har hjul och
handtag, samt med lampor. Finns i två storlekar.

Gatupratare i storlekarna 50x70cm och 70x100cm.
Materialet är stål och magnet

fönster för 
enkelt byte
av budskap. Halvmåneformad toppskylt med plats för
logotype. Finns i olika färger och även andra modeller.

Storlek: 296x223cm och 223x223cm
Material: 205gr polyesterväv

Storlek: 50x70cm & 70x100cm affisher

BANNERBOW
Bannerbow är en helt ny svensk innovation för reklam, butiksexponering, i mässmontern
eller på utställningen. Med den portabla bågen kan du enkelt skapa en spännande
monterlösning med rumsupplevelse. Ett tredimensionellt alternativ till rollups, banners
och vepor. Upplevelsen och känslan som en Bannerbow skapar är verkligen unik.
Den skapar nämligen ett inbjudande rum. Avskilt och öppet på samma gång.
Utforma Bannerbow som du vill ha den med din egen grafik, logo och material.
Använd en båge för sig eller kombinera flera i olika kombinationer.

Small: 290*245cm
Medium: 400*320cm
Large: 500*375cm
Material: Polyesterduk,
Trycks digitalt på en sida med genomtryck, går även att få dubbelsidigt tryck.
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Kartongdisplay
Finns i olika storlekar. Allt från 25x40cm upp till 90x195cm.
En oval reklambärare i kartongmaterial, trycks digitalt på
båda sidor. Passar bra som information och aktivitetspelare

Material: Kartong
Storlek: Från 25x40 cm till 90x195cm.

butiksställ/pallställ
Skapa unika förpackningslösningar i kartong. Hel/halv pall,
mindre för bord/disk, här kan produkten anpassas efter
vad som skall vara i stället och tillverkas efter önskade mått
och utseenden.
Kartongmaterial är cirka 250gr/m² med laminering för
snygg finish. Trycks med 4-färg offset eller digitalt, beroende
på hur stor upplaga.

Material: Kartong 250gr/m²
Storlek: Utifrån önskemål
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skylt- & skivmaterial
Vanliga skyltar eller figurskurna skivor? På moderna planprinters trycker vi allt efter dina önskemål. Materialet varierar 
beroende på ändamålet. Vi trycker på Kapalight,
kanalplast, skummad pvc, plexiglas, aluminium, affischer
etc. Trycks digitalt med helt obegränsad design och layout.

Storlek: Max storlek 2x3 m
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avspärrningsband
Storleken är 75mm hög och 250m på en rulle. Materialet är
plast och trycks upp till 3 färger.

kupoler
Bjud på godis, vatten eller annat i snygga skålar med
unikt budskap tryckt på cylindern. Finns i två storlekar,
den större modellen står direkt på golvet och den mindre
modellen för att placera på bord.

Material: Plastband
Material: Akrylplast.
Storlek: Stora, 600mm diameter och 900mm hög.
Lilla, 225mm diameter och 163mm hög.

dekorwell
Tryckt enkelwell på rulle sk dekorwell. Perfekt för all inomhus
exponering. Produkten lämpar sig särskilt bra längs h
 yllor
och diskar, runt pallar och gondoler eftersom det står
stadigt av sig självt och är smidigt att använda.
Dagligvaruhandelns aktörer använder dekorwell för
permanent skyltning, branding och för kampanjer.

FlagGspel
Ett klassiskt och festligt sätt att exponera butiker, evenemang med mera. Kan beställas i olika former och storlekar.

Material: Högglansigt papper med tråd.
Trycks digitalt på båda sidor.

Storlek: Wellpapp
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entrématta
En entrématta ger ett varmt och välkomnande
första intryck. Kombinationen av oöverträffad
smutsupptagning och fantastisk färglyster skapar
denna effekt.
En stor mängd standardstorlekar garanterar att
det finns en matta som passar nästan alla typer av
utrymmen.

Material: Matta med baksida och
kanter av gummi

eventmatta
En profilmatta kan användas i många olika
sammanhang, den kan ligga på plats i butiker eller
på m
 ässor för att marknadsföra produkter eller
tjänster, användas vid produktlanseringar eller vid
kedjeetableringar. Färg, storlek och design på din
matta avgör ni själva!

Material: Matta med latexbaksida

golvdekal
En prisvärd exponeringslösning för att förmedla budskap på golvet. Rekomenderad för att
användas under kortare perioder.
Trycks digitalt på en slitstark vinyl och kan även fås
i egen form efter önskemål.

Material: Vinyl
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NON wovven
Nonwovven banderoll levereras på metervara och
används för både permanent och tillfällig skyltning,
exempelvis för att klä in musikkonserter, sport- och
företagsevent, 
Materialet är lätt (150 gr/m2) och kan
spolas av med vatten.

Material: Polyester

BANDEROLLER
Finns i valfria storlekar, tillverkas i materialet PVC för bästa
kvalité. Metall eller plastöljetter ingår som standard.
Bra exponering för ute- och inomhus. Kan även få med
tryck på båda sidor.

Material: PVC 550g/m2

VEPOR
Vepor skapar stora exponeringsytor med enkla infästningsanordningar. Vepor för inomhusbruk används för både
permanent och tillfällig skyltning. De skapar iögonfallande
skyltplatser i utställningshallar, butiker och gallerior.
Storleken är obegränsad och vepan fästes enkelt;
antingen med stabila aluminiumlister och spännband eller
bara genom en sydd kanal med list som hänges med linor.
Det lätta, skrynkelfria materialet gör att vepor förvaras med
lätthet i en mindre transportbag.
Materialet tillåter högupplöst, f otografiskt tryck med 100%
genomtryck och god färgåtergivning.

FASADVEPOR
När du vill synas stort och på långt håll är fasadvepor ett
perfekt alternativ. Materialet är i hålat PVC, Mesh och kan
tillverkas i önskad storlek. Montering med kederlister och
kederskenor är standard!
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FLAGGOR
Screentryckta flaggor i marin polyester 160 g/m2 eller
digitaltryckta flaggor i stickad polyester 120g/m2.
Tryckteckniken anpassas efter layout och antal.
Storlekarna anpassas efter flaggstångens höjd.

Fasadflaggor
Fasadflaggor eller så kallade kioskflaggor. Storleken
60x40x40 cm som trycks liksidigt på båda sidor. Monteras på
en 78cm stång inkl. knopp och fäste.

Material: PVC
Material: Marin polyester / Stickad polyester

pappersflaggor
Flaggor med storleken 200x148mm.
Levereras uppklistrade på träpinne.

supporterflaggor
En mycket populär produkt att dela ut vid evenemang.
Storlek cirka 42x30cm, kan även fås i andra storlekar.
Monteras på en 60cm träpinne. Trycks screen eller digitalt
beroende på design och upplaga.

Material: Papper
Material: Polyester 90gr/m².
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Beachflaggor

beachsign

beachevent

Originalmodell i tre olika storlekar,
220cm, 350cm, 440cm.
Material i stickad polyester 120g/m2.
Motivet trycks digitalt.

Droppformad beachflaggmodell i två
storlekar, 200 och 310cm. Material i
stickad polyester 120g/m2.
Motivet trycks digitalt.

Material: Polyester

Material: Polyester

tillbehör till Beachflaggor
Kryssfot i metall med roterande fäste passar på de
flesta underlagen. Hål i hörnen för fast montering.
Kompletteras med vattenbälg för hårda vindar som ger
kryssfoten bättre stabilitet. Markplattan finns även som
alternativ till kryssfoten, tung metalplatta som håller
flagga på plats. Markborr och markspik för mjukare
underlag, gräsmatta osv. Borras eller spikas ned i
underlaget för en stabil förankring.

Rektangulär beachflaggmodell i två
storlekar, 218 och 338cm. Material i
stickad polyester 120g/m2.
Motivet trycks digitalt.

Material: Polyester

A-frames
Finns i tre storlekar. 138*70cm, 194*85cm och 258*100cm.
Trycks digitalt på båda sidor i materialet polyester.
Tältpinnar för fastsättning i mark medföljer.
Levereras hopfälld i en väska.
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Eventtält

Uppblåsbart tält

Eventtält, eller sk. partytält används både utomhus och
inomhus, vid mässor, sportevent eller företagsutställningar.
Eventtältet har vattentät tältduk i polyester 600D.
Den lätta och stabila 40mm aluminiumstommen finns som
4-kantig (standard). Tälten monteras enkelt och snabbt
med hjälp av clips. Levereras komplett (med eller utan
fönster), och förvaras och transporteras i en stadig transportväska.

Med uppblåsbara tält kan man få skräddar
sydda tältlösningar för alla behov. Spännande och iögonfallande
då det anpassas helt efter kundens varumärke och behov.
Passar utmärkt vid tillfällen då man behöver en snabb tält
lösning utan krångel med linor och tältstänger, bara att
sätta i kontakten och tältet är uppsatt på mindre än två
minuter. Lämpliga att a
 nvända vid alla former av utomhusaktiviteter, mässor, sportevenemang, personalaktiviteter
eller för idrottsföreningen.

Storlekar i 3x3m och 6x3m. Finns även i andra storlekar om
så önskas.

Material: PVC
Material: Polyester 600 D och aluminum
Storlek: 3x3 och 6x3m

STJÄRNTÄLT
Startent är ett tält för de riktigt stora eventen. Med en diameter på upp till 16
meter och en höjd på 6 meter kommer dessa tält garanterat att synas. Startent har en aluminiumpåle i centrum av tältet som spänner upp tältduken. I de
sex hörnen spänns tältduken ut med markspikar eller vikter. Trycks digitalt med
obegränsade möjligheter till en unik design för maximal uppmärksamhet.

Material: PVC
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quick up
Snygg och enkel reklampelare för både
inne- och utomhus. Krävs endast 220v för
uppblåsning och reses av sig själv.
Packas
enkelt
ihop
med
tillhörande
stomme. Inklusive inbyggd fläkt med invändig
LED-belysning.

Material: Polyester
Storlek: H 3 m
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portaler
Uppblåsbara portaler är slitstarka, portabla konstruktioner för allehanda aktiviteter. Portalerna är gjorda av
brandklassad 680gr/m² PVC material och som är enkla
att rengöra. Portarna går att profilera i en mängd olika
varianter. Portalerna blåses upp med en inbyggd fläkt.

hoppborg
Barnens favorit, klassisk hoppborg. Invändigt mått är
cirka 3x3x3 meter. Kan även fås i egen unik konstruktion
och mått efter egna önskemål. Materialet är brandklassad
och kraftig banderollväv 680gr/m². Blåses enkelt upp med
tillhörande kompressor.

Material: Polyester, PVC
Material: Brandklassad banderollväv
Storlek: Standard är 3x3x3 invändigt mått.

Uppblåsbara figurer
En uppblåsbar figur är ett enkelt sätt att exponera sig i jätteformat.
Välj din egen design och storlek! Det finns nästan inga begränsningar! Den fyllda figuren väcker stor
uppmärksamhet och ökar intresset för vad den avbildar. Uppblåsbara figurer är ett mycket effektivt sätt
att utnyttja det utrymme man förfogar över.
En uppblåsbar figur förvaras i en liten portabel väska och monteras med några handgrepp i anslutning
till ett eluttag. Figuren blåses upp av eldriven kompressor och förankras i marken eller på golvet med
hjälp av linor och förankringsset.
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sittkuddar med tryck
Perfekta att sitta på, en bra reklambärare på mässor och
event, går att stapla på varandra och på så sätt bilda en rolig
exponering, storlek. 50x50cm. Överdagen trycks digitalt och är
även enkla att vårda.

Storlek: 50x50x50 cm

jättestol
Den är stor, cool och skön att sitta i. Den här STORA stolen väcker
uppmärksamhet på Event, mässor, skidbacken, stranden mm.
Trycks digitalt. Storleken är 220x152cm!
Levereras i en vadderard väska för enkel transport!

Material: Polyester och aluminium

uppblåsbara soffor/fotöljer

Uppblåsbar stor soffa i egen design/färg och budskap. En rolig
exponering produkt som kan vara fördelaktig via sociala medier
med mera. Kan även fås i egen unik konstruktion och mått efter
egna önskemål. Blåses enkelt upp med tillhörande fläkt.

Material: Polyester
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din totalleverantör inom
exponering och evenemang

H

ar du också ett behov att få fram flaggor, tält ,tryckmaterial till ditt företag eller event?
Vi hjälper dig! Se till exempelvis vad vi levererar till byggvaruhuset BAUHAUS.
“Samarbetet med NeH fungerar väldigt bra. Vi har ofta korta deadlines och för oss är det
viktigt med en kompetent leverantör som har förståelse för det och levererar snabbt”.
-Patrik Sandevik Event and Sponsorship manager, BAUHAUS
Företag, organisationer och föreningar väljer i större utsträckning att utnyttja NeH:s
kompetens för exponering. NeH har kapacitet att förse stora affärskedjor med material
såsom fasadvepor, tält, roll-ups, flaggor, uppblåsbara produkter och mycker mer.
Välkommen att kontakta Mattias Blom, ansvarig för våra exponeringslösningar på NeH.
E-post: mattias.blom@neh.com Telefon: 070-611 99 63
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HUVUDKONTOR

STOCKHOLM

OSLO

PRODUKTION
& LOGISTIK

SHANGHAI

NeH Svenska AB
Nasta Herrgård
702 27 Örebro
Sweden

NeH Svenska AB
Skeppargatan 7
114 52 Stockholm
Sweden

NeH AS
Vollsveien 4B
1366 Lysaker
Norway

NeH Logistics Center
Kundvägen 10
702 36 Örebro
Sweden

NeH Shanghai
Hongqiao E-Manor,
No.1189,Wuzhong Road,
Shanghai, China, 201103

+46 19 146000
info@neh.com
www.neh.com

+46 8 979797
info@neh.com
www.neh.com

+47 90 183032
norway@neh.com
www.neh.com

+46 771 146000
logistics@neh.com
www.neh.com

+86 (0) 21 6090 6955
+86 (0) 21 6090 6955*101
www.neh.com

