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Välkommen till Rollit
– smart exponering!

ENKEL OCH 
DUBBELSIDIG

KASSETT 
PÅ FOT

NYHET!
ROLLDOWN XL
RULLGARDIN-

SYSTEM

Rollit är marknadens mest flexibla displaysystem, svensktillverkade produkter
av mycket hög kvalitet. Du kan få Rollit upp till 240 cm i bredd, enkel- eller
dubbelsidig, och rullgardinsystemet Rolldown kan du få upp till 500 cm i
bredd och med motordrift och fjärrkontroll som tillval.

Vill du kunna göra riktigt höga Rollit rolluper kan du nå 300 cm höjd med en
adapter. Det mesta är möjligt att skräddarsy, vi kan måttanpassa kassettens
bredd för just ditt projekt. Rollit profilsystem erbjuder flexibla lösningar för 
hängande och stående exponering.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Artikel Bredd Art.nr Beskrivning

ROLLDOWN XL

Rullgardinssystem för bildexponering i stora format, upp till 5 meters bredd. XL-systemet finns i tre olika modeller. Bildvåden regleras 
med kedja eller vev i kombination med bandbox till XL 5000. Som tillval finns motordrift som du styr med fjärrkontroll. Levereras enligt 
önskad bredd. Ange om du önskar kedjan/bandboxen monterad på höger eller vänster sida. Fästen för vägg och takmontage ingår.

Rolldown XL 7070 vit måttkapad/m 11136

Rolldown XL 9090 vit måttkapad/m 11139

Rolldown XL 5000 vit måttkapad/m 11142

Bandbox & vev XL 5000 11144

Motor och fjärrkontroll XL 7070/9090 11141

Motor och fjärrkontroll XL 5000 11143

PROFIL TREKANT/KVADRAT, KOMPLETTSATS STÅENDE

Fristående exponeringssystem med teleskopiska hörnstag. Kan varieras i höjd från 95 cm till 225 cm, med adapter upp till 300 cm. 
Systemet finns i kompletta satser för trekant och kvadratform, som standard finns dessa i 50 och 90 cm. Profilstängerna kan även 
beställas tillkapade i önskade längder för att kunna få önskad storlek på trekant och kvadratformen. Levereras i tygpåse.

KOMPLETTSATS, TREKANT För fristående exponering av tre bildvåder, består av 6 st profilstänger, skarvstag, 
hörnstagsfästen och 3 st teleskopiska hörnstag 95-225 cm.

6 st profilstänger, 3 hörnstag, lev. i tygpåse 50 cm 80180-1

– 90 cm 80181-1

KOMPLETTSATS, KVADRAT För fristående exponering av fyra bildvåder, består av 8 st profilstänger, skarvstag, 
hörnstagsfästen och 4 st teleskopiska hörnstag 95-225 cm.

8 st profilstänger, 4 hörnstag, lev. i tygpåse 50 cm 1174810

90 cm 80186-1

PROFILSTÅNG 50 cm 80200

90 cm 80201

– 125 cm 80202

– 150 cm 80203

Profilstång kapad i önskad längd/cm 80158

Profilstång inkl. plastlist, utan ändknappar 275 cm/15 st 80250

Profilstång inkl. plastlist, utan ändknappar 550 cm/15 st 80250-1

TILLBEHÖR FÖR PROFILSTÅNG

Fot till kassett och profil inkl. 11058 80129

Mittenrör med teleskopfunktion för golvställ 1175370

Hörnstag, teleskop, stående trekant/kvadrat 80140-3

Hörnstagfäste för övre skarvstag 80412

Hörnstagfäste för nedre skarvstag 80413

Ändknapp svart plast för rak upphängning, 20/fp 1175193

Ändknapp, dubbels./trekant/kvadrat, 20/fp 1175204

Upphängningsögla i svart plast, 20/fp 1175344

Upphängningsögla i transparent plast, 20/fp 80431-1

Vajerhylsa med låsskruv, /st 1175226

Vajerhylsa med låsskruv, /20 st 1175230

Justerhylsa med låsskruv, /st 1175241

Justerhylsa med låsskruv, /20 st 80207

Vajer med vajerhylsa och justerhylsa, /st 1175252

Vajer, /m 80210

Vajerrulle 250 m, /m 80211

Dubbelhäftande tejp, 50 m 1175171
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Artikel Bredd Art.nr Beskrivning

GOLVSTÄLL MED METALLFOT, TELESKOPFUNKTION

Golvställ lev. i tygpåse 50 cm 80240

– 90 cm 80241

– 125 cm 80242

– 150 cm 80243

PROFIL TREKANT/KVADRAT, KOMPLETTSATS HÄNGANDE

Det perfekta exponeringssystemet för hängande bildvåder när man vill skapa ett centralt placerat blickfång. Rollit profilstång finns 
i kompletta satser för trekant och kvadratform. Som standard finns dessa i bredderna 50, 90, 125 och 150 cm. Profilstängerna kan 
även beställas tillkapade i önskade längder för att kunna få önskad storlek på trekant och kvadrat-formen.

PROFILSTÅNGSSATS, TREKANT För upphängning av tre st. bildvåder. Komplettsats med 6 st profilstänger.

6 st profilstänger, 3 x 1 m vajer 50 cm 80180

– 90 cm 80181

6 st profilstänger, 3 x 1,5 m vajer 125 cm 80182

– 150 cm 80283

PROFILSTÅNGSSATS, KVADRAT För upphängning av fyra st. bildvåder. Komplettsats med 8 st profilstänger. 

8 st profilstänger, 4 x 1 m vajer 50 cm 1174784

– 90 cm 80186

6 st profilstänger, 4 x 1,5 m vajer 125 cm 80187

– 150 cm 80288

ROLLDOWN

Exponeringssystem med rullbara bildvåder som monteras på vägg eller i tak. Finns dels med manuell rullgardinsmekanism eller med 
motordrift som kan styras med fjärrkontroll. Med motordrift finns möjlighet att styra upp till 5 enheter på samma fjärrkontroll. 
Exponera budskap i fönster och få solskydd på köpet! Med standardfästet kan bildkassetten hängas på montervägg upp till 20 mm 
tjock. Finns även måttkapad i önskad bredd upp till 240 cm. Färg: aluminium eller vit.

Kassett aluminium vägg/tak inkl. 2 st 80424 90 cm 80415

– 125 cm 80416

– 150 cm 80417

Kassett vit vägg/tak inkl. 2 st 80423 90 cm 1175145

– 125 cm 80419

– 150 cm 1175090

Kassett måttkapad i önskad bredd, aluminium, /m 80421

Kassett måttkapad i önskad bredd, vit, /m 80422

ROLLDOWN – TILLBEHÖR

Standardfäste, vit 80423

Standardfäste, svart 80424

Dragögla, vit 11008

Dragögla, svart 11008-1

Motor och fjärrkontroll 80425

ROLLDOWN S

Rullgardinssystem för bildexponering i fönster som samtidigt erbjuder sol- och insynsskydd. Det finns ett antal material som passar 
i Rolldown S. Den slimmade vita kassetten smälter väl in i de flesta inomhusmiljöer och bildvådens höjd regleras enkelt med kedjan. 
Vid beställning anges om man önskar kedjan monterad på höger eller vänster sida. Finns även måttkapad i bredd upp till 180 cm.

Kassett vit 80 cm 80090

– 100 cm 80091

– 120 cm 1174961

– 135 cm 80093

Kassett måttkapad i önskad bredd/m 80095

Artikel Bredd Art.nr Beskrivning

ENKELSIDIG KASSETT MED UTFÄLLBAR FOT

Flexibelt exponeringssystem för rullbara bildvåder, nu i ett kompakt format som gör det enkelt att ta med på affärsresan.
Rollit Business travel med utfällbar fot och teleskopiskt mittstag kan varieras i höjd från 65 cm till 150 cm, med adapter upp 
till 225 cm. Bredd: 50 cm. Levereras med tygväska.

Kassett med fot inkl. tygväska 50 cm 1175005

Enkelsidig kassett med utfällbar fot och teleskopiskt mittstag, variabel höjd från 95 cm till 
225 cm, med adapter upp till 300 cm höjd. Standardbredder är 90, 125, 135 och 150 cm.

– 90 cm 1174972

– 125 cm 1174983

– 150 cm 1174994

ENKELSIDIG KASSETT PÅ PLATTFORM

Enkelsidig kassett på plattform med teleskopiskt mittstag, kan varieras i höjd från 95 cm till 225 cm, med adapter upp till 300 cm. 
Kassettsystemet är flexibelt och består av utbytbara kassetter som kan kombineras eller bytas ut inom hela programmet. Med ett 
dubbelfäste och en kassett till får du en dubbelsidig Rollit. Standardbredder är 90, 125 och 150 cm. Levereras med tygväska.

Enkelsidig kassett inkl. tygväska 90 cm 80111

– 125 cm 1175016

– 150 cm 80115

DUBBELSIDIG 2 KASSETTER PÅ PLATTFORM

Två kassetter på plattform med teleskopiskt mittstag som kan varieras i höjd från 95 cm till 225 cm, med adapter upp till 300 cm. 
Kassettsystemet är flexibelt och består av utbytbara kassetter som kan kombineras eller bytas ut inom hela programmet. 
Den perfekta lösningen för ett centralt placerat blickfång. Standardbredder är 90, 125 och 150 cm. Levereras med tygväska.

Dubbelsidig kassett inkl. tygväska 90 cm 80121

– 125 cm 80123

– 150 cm 1175020

ROLLIT XL – ENKELSIDIG

Enkelsidig med väska 200 cm 1175053

– 240 cm 1175042

ROLLIT XL – DUBBELSIDIG

Dubbelsidig med väska 200 cm 80162

– 240 cm 80163

TILLBEHÖR

Mittenrör m. teleskopfunktion för kassett på fot 80140

Mittenrör teleskopfunktion för kassett på plattform 80140-2

Adapter för 3 m höjd 1175403

Spotlight halogen 1175215

Dubbelfäste 80156

Rörfäste för plattform 80157

Rörfäste för överliggare 80158

PROFILSTÅNG RAK UPPHÄNGNING

Rollit profilstång finns i kompletta satser med längderna 50, 90, 125 och 150 cm som standard, profilstångssatserna finns i två 
varianter, dels med 2 x 1 meter vajer och alternativt en vajerupphängning med ögla på mitten. Profilstängerna kan även beställas 
i önskade längder för att få önskad storlek på bildvåden. Även de raka skarvstagen kan användas för att få önskad längd på 
profilstängerna. Som tillbehör finns även ett skarvstag för dubbelsidig upphängning.

PROFILSTÅNGSSATS MED 2 x 1 M VAJER

2 st profilstänger, 2 x 1 m vajer 50 cm 1174740

– 90 cm 80171

– 125 cm 80172

– 150 cm 80173

Rollit business travel

Golvställ

Profilstångssats, kvadrat, hängande

Enkelsidig kassett plattform

Profilstång rak, hängande

Komplettsats, trekant, stående

Dubbelsidig 2 kassetter plattform

Profilstångssats, trekant, hängande

Komplettsats, kvadrat, stående
* Med reservation för eventuella prisförändringar.




