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Balon pneumatyczny

• Wymagane podłączenie do 
prądu

• Wysokość: 3 m 
• Materiał: poliester 
• Nadruk: logo UŚ 



Balon pneumatyczny

• Wymagane podłączenie do 
prądu

• Wysokość 6 m

• Materiał: poliester 
powleczony PCV, odporny na 
wiatr, deszcz oraz mróz

• Nadruk: logo UŚ



• Akcesoria:
✔linki odciągowe 

dostosowane do 
wysokości balonu

✔szpilki

✔wbudowana dmuchawa

✔kabel zasilający - długość 
min. 3 m przystosowany 
do eksploatacji w 
warunkach zewnętrznych

✔torba transportowa

Balon pneumatyczny



Wymiary 
zewnętrzne:
4,0x4,0 m
• Wymagane 

podłączenie do 
prądu

• Materiał: 
powlekany PCV 
wraz z czterema 
odpinanymi 
ścianami

• Akcesoria:
✔kotwy
✔szpilki
✔linki odciągowe
✔wentylator
✔kabel zasilający

• napięcie 230V

Namiot pneumatyczny „pająk”



Wymiary 
zewnętrzne:
4,0x4,0 m
• Wymagane 

podłączenie do 
prądu

• Materiał: 
powlekany PCV 
wraz z czterema 
odpinanymi 
ścianami

• Akcesoria:
✔kotwy
✔szpilki
✔linki odciągowe
✔wentylator
✔kabel zasilający
✔torba transportowa

• napięcie 230V

Namiot pneumatyczny „pająk” –
mały UŚ i ŚFN



Wymiary 
zewnętrzne:
6,0x6,0 m
• Wymagane 

podłączenie do 
prądu

• Materiał: 
powlekany PCV 
wraz z czterema 
odpinanymi 
ścianami

• Akcesoria:
✔kotwy
✔szpilki
✔linki odciągowe
✔wentylator
✔kabel zasilający
✔torba transportowa

• napięcie 230V

Namiot pneumatyczny „pająk” –
duży UŚ i ŚFN



• Wykonany z drewna 
bukowego

• Siedzisko:  tkanina 
poliestrowa 

• zdejmowane 
poszycie 

• zabezpieczenie 
przed złożeniem 
leżaka

Leżak UŚ i SFN



Wymiary:
✔wysokość 96 cm

✔szerokość 78 cm

✔głębokość 46 cm

• Konstrukcja 
aluminiowa składana

• Napis UŚ i Uniwersytet 
Śląski w Katowicach 
na froncie lady

• Półka wewnętrzna z 
PCV

• Torba transportowa w 
zestawie

Lada wystawowa składana



Wymiary: 
✔wysokość 101 cm

✔szerokość 100 cm

✔głębokość 51,5 cm

• Napis UŚ i Uniwersytet 
Śląski w Katowicach na 
froncie lady

• Płyta PCV 
3 mm od frontu i bokach

• Blat biały

Lada wystawowa nieskładana



Flaga

Wymiary: 60x220 cm

• nadruk Uniwersytet Śląski w 
Katowicach

• Lekka, wytrzymała 
czteroczęściowa konstrukcja

• Akcesoria:

✔metalowa podstawa



Strój UŚiołka
Strój UŚiołka:
✔Głowa z 

wentylacją i 
wizjerem
✔Tułów zapinany 

na zamek 
błyskawiczny
✔łapki zakładane 

na dłonie
✔łapki zakładane 

na stopy
• Materiał: miękki 

plusz



Wymiary:

✔wysokość 238 cm

✔szerokość 295 cm

• Dwie aluminiowe stopy 
stabilizujące

• Prosty montaż bez użycia 
narzędzi

• Torba transportowa 
w zestawie

• Wersja PL i ENG

Ścianka



Wymiary:

✔wysokość 200 cm

✔szerokość 100 cm

• Waga kasety: 3 kg

• Dwie stopy stabilizujące

• Łatwy montaż bez użycia narzędzi

• Pokrowiec transportowy w zestawie

Roll-up



Wymiary:

✔wysokość 200 cm

✔szerokość 100 cm

• Waga roll-upu: 7 kg

• Jedna aluminiowa stopa stabilizująca

• Łatwy montaż bez użycia narzędzi

• Pokrowiec transportowy w zestawie

• Wersja PL i ENG

Roll-up tkaninowy



• Wymiary 
zewnętrzne:
✔szerokość 74cm
✔wysokość 200cm

• Format wypełnienia 
70x100cm

• Format widoczny 
68x98cm

• Konstrukcja systemu 
wykonana z 
aluminium

• Kolor: srebrny mat
• Profil zawiasowy, 

nie wymaga użycia 
narzędzi

• Wypełnienie 
ścianek: płyta PCV 4 
mm

• Podstawy 
stabilizujące

System wystawienniczy 
(wewnętrzny)



Wymiary zewnętrzne:
✔szerokość 74cm

✔wysokość 200cm

• Format wypełnienia 
70x100cm

• Konstrukcja systemu 
wykonana z aluminium

• Kolor: srebrny mat

• Wypełnienie ścianek: 
płyta PCV 4 mm

• Podstawy stabilizujące 
– kręgi betonowe w 
osłonie plastikowej o 
wadze 30 kg 1 szt.

System wystawienniczy 
(zewnętrzny)



Windman

Wysokość: 4m

• Tkanina spinakerowa z wentylatorem 
o mocy 1,5 kW

• Głośność pracy wentylatora zależnie 
od odległości:
✔bezpośrednio przy produkcie ok. 105dB
✔5m od produktu ok. 95 dB 
✔10m od produktu ok 85dB



W sprawie wypożyczenia elementów 
prosimy o kontakt

Centrum Promocji

Dział Marketingu, pok. 1.2

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

tel. 32 359 20 41 

e-mail: promocja@us.edu.pl

mailto:promocja@us.edu.pl

