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ORIENTAL Roll-Up stovas 
 
Tai populiariausio formato kompaktiškas 
mobilus reklamos stovas. Šis stendas yra taip 
vadinamos ekonominės klasės - puiki 
kokybė, dizainas už nedidelę kainą. 
 
Išskleidžiamas (išvyniojamas) ir įtvirtinamas 
lengvu rankos judesiu. Paroda ar 
pristatymas, seminaras ar konferencija, su 
šiuo stendu Jūs visada būsite pasirengę 
pristatyti savo bendrovę ar gaminį. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
80cm x 200cm 
85cm x 200cm 
100cm x 200cm   
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 

EXPRESS Roll-Up stovas 
 
Itin populiaraus formato kompaktiškas 
reklamos stovas. Išvyniojamas ir įtvirtinamas 
lengvu rankos judesiu. Paroda ar 
pristatymas, seminaras ar konferencija, su 
šiuo stendu Jūs visada būsite pasirengę 
pristatyti savo bendrovę ar gaminį. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
60cm x 180cm 
85cm x 200cm 
100cm x 200cm 
120cm x 200cm 
150cm x 200cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 
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UKish Roll-Up stovas 
 
Naujas patogus ištraukiamas Roll Up tipo 
stendas,kurio 
patobulintas dizainas tapo standartu visoje 
Europoje: 
 
- Tvirtas aliuminio rėmas 
- Sutvirtinimai dažnai pažeidžiamose vietose 
- Papildomas svoris konstrukcijos apačioje 
užtikrintam stabilumui 
- Plastmasinės kojelių viršunės apsaugo nuo 
transportavimo krepšio pažeidimų 
 
Premium kokybė už prieinamą kainą! 
 
Galimi išmatavimai: 
 
80cm x 200cm 
85cm x 200cm 
100cm x 200cm 
120cm x 200cm 
150cm x 200cm 
200cm x 200cm 
240cm x 200cm  
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 

LUXURY Roll-Up stovas 
 
Tai aukščiausios kokybės Roll-Up tipo 
stendas. Dvigubai tvirtesnė aliuminio 
konstrukcija garantuoja, jog net ir po 
intensyvaus naudojimo stovas liks sveikas 
bei tarnaus ilgus metus. Šį modelį taip pat 
siūlome ir dvipusį, apie jį informaciją rasite 
čia: LUXURY DOUBLE Roll-Up stovas. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
85cm x 200cm 
100cm x 200cm 
120cm x 200cm 
150cm x 200cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.   
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LUXURY DOUBLE Roll-Up stovas 
 
Tai aukščiausios kokybės Roll-Up tipo 
stendas, turintis galimybę tvirtinti reklamą iš 
abiejų pusių. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
85cm x 200cm 
100cm x 200cm 
120cm x 200cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 
ELEGANT Roll-Up stovas 
 
Reklaminis stovas stabiliu ir elegantišku 
pagrindu. Puikiai dera prie modernaus 
interjero. Puikiai atrodo tiek vienas, tiek keli 
vienas šalia kito. Dėmesį atkreipiantys 
chromuoto plastiko kontrukcijos antgaliai. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
85cm x 200cm 
100cm x 200cm 
120cm x 200cm 
150cm x 200cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.  

ELEGANT MINI Roll-Up Stovas 
 
Sumažinta ELEGANT Roll-Up stendo versija. 
Galimi A4 ir A3 plakato formatai. 
Išvyniojamas ir įtvirtinamas lengvu rankos 
judesiu. Puikiai matomas ant stalo ar 
prekystalio. 
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ECO Roll-Up stovas 
 
Kompaktiško dydžio bei ergonomiško 
dizaino stendas. Nereikalauja daug erdvės 
todėl nesunkiai atrasite jam tinkamą vietą.  
 
Stendo išmatavimai: 47сm x 200cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 
PREMIUM Roll-Up stovas 
 
Unikalaus dizaino ir konstrukcijos derinys. 
Yra galimybė pasirinkti iš šešių skirtingų 
spalvų. Puikiai tinka norint idealiai priderinti 
prie specialaus interjero ar esant specifinei 
reklaminei kampanijai. 
 
Stendo išmatavimai: 85сm x 200cm  
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.   

 
GIANT Roll-Up stovas 
 
Itin didelio formato bei tvirtos konstrukcijos 
stendas, puikiai tinka konferencijoms, 
parodoms ar naudoti kaip foto sienelę. 
 
Stendo išmatavimai: 250сm (plotis) x 200cm 
(aukštis) 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 



 

UAB „Miesto reklama“    
Draugystės g. 19-329 kab. (3 korpusas)  
LT-45214 Kaunas  
Įmonės kodas   300131515 
PVM mokėtojo kodas    LT100009285811 
 

 
Mob.    +370 683 34904 
El. p.    info@miestoreklama.lt 
www. miestoreklama.lt 
A/s LT077044060005054254, Bankas AB SEB 

 

X-Banner EASY stendas 
 
Originalaus dizaino "X" formos stovas 
pagamintas iš plastiko dalių todėl yra 
lengvas ir idealiai tinka daug keliaujantiems. 
 
Savo originalia forma jis papuoš ne tik darbo 
vietą parodoje ar konferencijoje, bet 
džiugins ir biure. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
45cm X 150cm 
50cm X 160cm 
60cm X 180cm  
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 

X-Banner EXPRESS stendas 
 
Originalaus dizaino "X" formos stovas. 
Vienas ekonomiškiausų variantų ieškantiems 
lengvo ir greitai surenkamo reklaminio 
stovo. Nepakeičiamas pagalbininkas 
akcijoms prekybos vietose, prezentacijų ir 
parodų metu. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
47cm x 165cm 
60cm x 160cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.  
X-Banner PREMIUM stendas 
 
Originalaus dizaino "X" formos stovas 
pagamintas iš plastiko ir aliuminio dalių, 
todėl yra tvirčiausias ir patvariausias iš X-
Banner serijos stendų. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
50cm x 155cm 
60cm x 160cm 
80cm x 180cm 
100cm x 200cm 
120cm x 200cm 
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Pridedamas krepšys transportavimui. 

X-Banner MINI stendas 
 
Sumažinta X-banner EASY stendo versija. 
Skirta A3 formato plakatui. Puikiai matomas 
ant stalo ar prekystalio. 

 
L-Banner 90 stendas 
 
Originalaus dizaino "L" formos stovas 
pagamintas iš plastiko ir aliuminio dalių, 
todėl yra tvirčiausias ir patvariausias iš L-
banner serijos stendų. 
 
Stendo išmatavimai: 90cm x 210cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 
L-Banner EXPRESS stendas 
 
Originalaus dizaino "L" formos stovas. 
Vienas ekonomiškiausų variantų ieškantiems 
lengvo ir greitai surenkamo reklaminio 
stovo. L-Banner EXPRESS - nepakeičiamas 
pagalbininkas akcijoms prekybos vietose, 
prezentacijų ir parodų metu. Paprasta ir 
patikima naudojant. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
47cm x 160cm 
60cm x 160cm 
47cm x 180cm 
60cm x 180cm 
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Pridedamas krepšys transportavimui 

L-Banner ECO II stendas 
 
Kompaktiško dydžio bei ergonomiško 
dizaino stendas, turintis galimybę tvirtinti 
reklamą iš abiejų pusių. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
Vienpusis 47cm x 210cm 
Vienpusis 80cm x 210cm 
 
Dvipusis 47cm x 210cm 
Dvipusis 80cm x 210cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.  
A-BOARD reklaminė nuoroda 
 
Ką daryti, kad Jūsų pirkėjas nepraeitų pro 
šalį? Dvipusė reklaminė nuoroda puikus 
sprendimas norint atkreipti potencialių 
klientų dėmesį užeiti į Jūsų biurą, kavinę ar 
parduotuvę. 
 
- Užspaudžiami „Click" tipo rėmeliai 
 
- Paprastai ir lengvai keičiama informacija 
 
- Puiki priemonė nuorodai, informacijai apie 
prekybines akcijas. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
50cm x 70cm 
60cm x 85cm 
70cm x 100cm 
85cm x 130cm 
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OPTI A-BOARD reklaminė nuorodo 
 
Dvipusė reklaminė nuoroda puikus 
sprendimas norint atkreipti potencialių 
klientų dėmesį užeiti į Jūsų biurą, kavinę ar 
parduotuvę. Skirta A1 formato plakatui. 
 
- Užspaudžiami „Click" tipo rėmeliai 
 
- Paprastai ir lengvai keičiama informacija 
 
- Puiki priemonė nuorodai, informacijai apie 
prekybines akcijas. 

 
OUTDOOR A-BOARD reklaminė nuoroda 
 
Dvipusė reklaminė nuoroda tinkanti naudoti 
lauke, su smeliu arba vandeniu pripildoma 
sisterna užtikrintam stabilumui. Skirta A1 
formato plakatui. 
 
- Užspaudžiami „Click" tipo rėmeliai 
 
- Paprastai ir lengvai keičiama informacija 
 
- Puiki priemonė nuorodai, informacijai apie 
prekybines akcijas. 

 
GIANT FRAME sienelė 
 
Lengvai surenkama reklaminė sienelė 
tinkanti naudoti ir patalpoje ir lauko 
salygomis. Lengvas aliuminio profilis su 
lengvai keičiamu vaizdu, turintis galimybę 
tvirtinti reklamą iš abiejų pusių. 
 
Sienelės išmatavimai - 105x280cm. 
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FOLDING WALL SYSTEM sienelė 
 
Kompaktiška sulankstoma sienelė 
susidedanti iš kelių aliuminio rėmų, turinti 
galimybę tvirtinti reklamą iš abiejų pusių 
arba sujungti kelias sieneles į vieną. 
 
Reklaminių sienelių sistema lengvai 
„išplėsite" ar „pasiaurinsite" turimą 
asortimentą. Žinoma, vargu ar kas nors gali 
konkuruoti su šiuo gaminiu, jei norite sukurti 
įspūdingą panoraminį vaizdą - trigubos 
sienelės ilgis yra daugiau nei 7 metrai!  
 
Vienos sienelės dalies išmatavimai: 60cm x 
90cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.   

 

QUADRO sienelė 
 
Aukšta reklaminė sienelė, tinkanti naudoti ir 
patalpoje ir lauko salygomis, su smėliu arba 
vandeniu pripildoma sisterna užtikrintam 
stabilumui. 
 
Jeigu Jūsų reklama pagal matmenis yra 
kvadrato formos, tai šis 'Quadro' stovas - 
kaip tik Jums. Išsaugokite tai, ką sukūrėte 
ilgai ieškodami - nieko nereikės siaurinti ar 
mažinti.  
 
Galimi išmatavimai: 
 
 Quadro Single (vienpuse) - 245cm x 245cm 
Quadro Double (dvipuse) - 245cm x 245cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 
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EXPRESS Holder 5 brošiūrinė 
 
Sulankstoma ir mobili brošiūrinė su 
plastikiniu pagrindu ir penkiomis skaidriomis 
lentynėlėmis skirtomis sudėti iki A4 dydžio 
informacinę - reklaminę medžiagą (žurnalai, 
brošiūros, bukletai). 
 
- Skaidrios lentynos (skaidraus plastiko 
kišenės), atsparios smūgiams ir ilgaamžės. 
 
- Bukletinė lengvai susilanksto yra patikima 
ir ja paprasta naudotis. 
 
- 5 skaidrios lentynos, reklaminei medžiagai, 
kurios maksimalus formatas A4. 
 
- Brošiūrinės korpusas padengtas milteliniu 
būdu. 
 
- Išskleidus, bukletinės aukštis - 1345 mm. 
 
- Transportavimo krepšys (480 x 370 x 280 
mm). 

 

PORTALIT brošiūrinė 
 
Sulankstoma ir mobili brošiūrinė su 
aliumininiu pagrindu ir keturiomis 
skaidriomis lentynėlėmis skirtomis sudėti iki 
A4 dydžio informacinę - reklaminę medžiagą 
(žurnalai, brošiūros, bukletai). 
 
Kompaktiškas dizainas ir greitas paruošimas 
daro stovą „Portalit" geriausiu pasirinkimu 
parodų ar pristatymų metu! Gali būti 
derinamas su įvairiausiais stendais, 
reklaminiais stovais ar staliukais.  
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.  
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PROMO HOLDER brošiūrinė 
 
Sulankstoma ir mobili brošiūrinė su 
aliumininiu pagrindu ir keturiomis 
skaidriomis lentynėlėmis skirtomis sudėti iki 
A4 dydžio informacinę - reklaminę medžiagą 
(žurnalai, brošiūros, bukletai). 
 
Kompaktiškas dizainas ir greitas paruošimas 
daro stovą „Portalit" geriausiu pasirinkimu 
parodų ar pristatymų metu! Gali būti 
derinamas su įvairiausiais stendais, 
reklaminiais stovais ar staliukais.  
 
*Pridedamas krepšys transportavimui.  
ZIGZAG brošiūrinė 
 
Sulankstoma ir mobili brošiūrinė su 
skaidraus akrilo arba medinėmis lentylėmis 
skirtomis sudėti iki A4 dydžio informacinę - 
reklaminę medžiagą (žurnalai, brošiūros, 
bukletai). Galima dėti iš abiejų pusių. 
 
Zigzag aukštos kokybės bukletinė puikiai 
dera parodose, konferencijose, 
pristatymuose, biure. Išskleidžiama vos per 
keletą sekundžių be jokių papildomų įrankių. 
Transportuojant nereikia išimti katalogų iš 
stendo, išlankščius stendą katalogai atrodys 
kaip ką tik sudėti. 
 
*Pridedamas transportavimui skirtas 
patogus atsparus smūgiams lagaminas. 
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NEYL brošiūrinė 
 
Medžiaginė "L" formos brošiūrinė su 
keturiomis arba aštuoniomis kišenėmis 
skirtomis susidėti iki A4 formato informacinę 
- reklaminę medžiagą (žurnalai, brošiūros, 
bukletai). 
 
Kišenės pagamintos iš neiloninio tinklelio, 
kita konstrukcija iš aliuminių profilių ir 
plastikinių vamzdelių. 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 
PRMOTER A4 stovas 
 
Patogios konstrukcijos stovelis pritaikytas A4 
ir mažesnio dydžio reklaminės bei 
informacinės medžiagos formatui.Tai akį 
traukiantis stovas, kuris pritrauks ne vieno 
dėmesį ir susidomėjimą. 
 
Idealiai tinka parodose, konferencijose ar 
prezentacijose pateikti reklaminę-
informacinę medžiagą. 
 
Stovas lengvai pernešamas iš vienos vietos į 
kitą, stabilus ir tvirtas, ilgalaikis, gali išlaikyti 
didelį svorį, surenkamas greitai ir be 
papildomų įrankių.  

Y-Banner stendas 
 
Kompaktiško dizaino bei lengvai surenkamas 
reklaminis stovas su reguliuojamu aukščiu. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
- 60cm x 160cm 
- 85cm x 180cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 
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TWIN Banner dvipusis stendas 
 
Unikalaus dizaino stendas, turintis galimybę 
tvirtinti reklamą iš abiejų pusių. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
2 x po 47cm x 180cm 
2 x po 80cm x 180cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 
Tripusis reklaminis stendas 
 
Puikaus dizaino tripusis reklaminis stovas 
tinkamas statyti ir salės vidury, ir krašte - 
Jūsų reklaminė medžiaga bus matoma iš visų 
pusių. 
 
Galimi išmatavimai: 
 
3 x 90cm x 300cm 
3 x 90cm x 215cm 
3 x 60cm x 180cm 
 
*Pridedamas krepšys transportavimui. 

 
Reklaminė vėliava 
 
Mobili ir kompaktiškos konstrukcijos vėliava 
su reguliuojamo aukščio stiebu, tinkanti 
naudoti ir patalpoje ir lauko salygomis, su 
smėliu arba vandeniu pripildoma sisterna 
užtikrintam stabilumui. 
 
Teleskopinis keturių dalių stiebas yra su 
horizontalia sija (L=1,10m). Vėliavos sija 
lengvai sukasi aplink stiebą. Mobilūs vėliavų 
stiebai labai kompaktiški, lengvi. Juos patogu 
transportuoti, lengva montuoti. 
Komplektuojami kartu su pagrindu, į kurį 
įstatomas vėliavos stiebas. Paprastas 
vėliavos stiebo aukščio parinkimas (nuo 2,00 
m iki 5,00 m) tiesiog stumiant sekcijas vieną 
kitos atžvilgiu. 
 
Vėliavos išmatavimai - 1,05m x pasirinktinai 
(iki 3,50m) 

 

 


