
για εμπορικά καταστήματα & γραφεία

Premium κατασκευές με ή χωρίς εσωτερικό φωτισμό που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του καταστήματος και την εικόνα του Brand

Καινοτόμες Λύσεις
Branding



Είμαστε ειδικοί σε:

LED 
Lightboxes
διαφόρων 
μεγεθών

Κατασκευές 
προβολής &  
προώθησης

Λογοτύπηση  
επιφανειών 

εσωτερικού ή 
εξωτερικού 

χώρου

Σήμανση 
ροής κοινού 

Υφασμάτινα 
αυτοκόλλητα

Fabric displays
πολλών 

σχεδίων και 
μεγεθών 

Custom 
branded 

κατασκευές 



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα:

• Eco-friendly sublimation εκτύπωση

• Εγγύηση 3 ετών

• Πιστοποιημένα FR υφάσματα

• Εύκολο rebranding

• Τα πιο λεπτά LED lightboxes με πάχος από 15 mm

• Τα πιο λεπτά LED panels με πάχος 8 mm

• LED Lightboxes σε διάφορες διαστάσεις και σχήματα

• LED Φωτιζόμενη σήμανση για το κοινό

• Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος σε 3000K 4000Κ, 5000Κ 
και 6500K



1. Lumaire Basic
Το πιο λεπτό φωτιζόμενο panel, διαθέσιμο σε 4 τύπους: 

Basic  - Milky  - Custom  - Special

➢ Πάχος προφίλ μόλις 0,8 cm

➢ Φωτεινότητα έως 11000lx ανά επιφάνεια αναλόγως 

διάστασης

➢ Διπλής ή μονής όψης, με καμπύλη ή χωρίς και σε 

προσαρμοσμένα σχήματα

➢ Εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

➢ Αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής είτε για διακόσμηση 

εσωτερικών χώρων και σήμανση, αλλά και για 

διαφημιστική προβολή με backlit εκτύπωση

➢ Γαλακτερή ακρυλική φωτιζόμενη επιφάνεια πάχους 2mm, 

διατίθεται σαν προαιρετική επιλογή



2. Lumaire Magnetic
Εύκολη μαγνητική εναλλαγή εικαστικών, διαθέσιμο σε 4 
τύπους: 
Μονής όψης - Διπλής όψης - Με καμπύλη - Αυτοστήρικτο

➢ Πάχος προφίλ μόλις 15mm

➢ Φωτεινότητα έως 11000lx ανά επιφάνεια αναλόγως 

διάστασης

➢ Μονής ή διπλής όψης αλλά και με καμπύλη έως 10Ο

➢ Εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

➢ Αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής είτε για διακόσμηση 

εσωτερικών χώρων και σήμανση, καθώς και για 

διαφημιστική προβολή με εκτύπωση διαφανειών

➢ Ιδιαίτερα εύκολη αλλαγή διαφημιστικού εικαστικού λόγω 

μαγνητικών πλαισίων και μη χρήση εργαλείων



3. Lumaire Opal
Φωτεινή σήμανση διαθέσιμη σε 3 τύπους: 

Επιτοίχιο - Μονής όψης - Διπλής όψης σε φορητό σταντ

➢ Πάχος προφίλ μόλις 1,5 cm (μονής ή διπλής όψης)

➢ Φωτεινότητα έως 11000lx ανά επιφάνεια αναλόγως 

διάστασης

➢ Μονής ή διπλής όψης, με καμπύλη ή χωρίς

➢ Εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

➢ Αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής είτε για διακόσμηση 

εσωτερικών χώρων ή σήμανση, είτε για διαφημιστική 

προβολή

➢ Γαλακτερή ακρυλική φωτιζόμενη επιφάνεια

➢ PVC φιλμ για προβολή εικαστικών και μηνυμάτων



4. Lumaire Textile
Φωτιζόμενο LED πάνελ  με εκτύπωση σε ύφασμα,
διαθέσιμο σε 4 τύπους: 

➢ Πάχος προφίλ μόλις 2,3 cm για μονής όψης

➢ Πάχος προφίλ μόλις 5 cm για διπλής όψης

➢ Φωτεινότητα έως 11000lx ανά επιφάνεια αναλόγως 

διάστασης

➢ Εξαιρετικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

➢ Αμέτρητες δυνατότητες εφαρμογής είτε για διακόσμηση 

εσωτερικών χώρων ή σήμανση, είτε για διαφημιστική 

προβολή

➢ Υφασμάτινη eco-friendly εκτύπωση sublimation σε 

πιστοποιημένα βραδύκαυστα υφάσματα

Μονής όψης - Διπλής όψης – Οροφής - Αυτοστήρικτο



5. Lightbox LMS
Φωτιζόμενο πάνελ μονής όψης με εκτύπωση σε 
ύφασμα

➢ Πάχος προφίλ  12 cm

➢ Εσωτερικός φωτισμός LED

➢ Η δομή των προφίλ επιτρέπει τον ιδανικό φωτισμό γύρω 

από τις γωνίες

➢ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιδαπέδιο αυτοστήρικτο ή 

επιτοίχιο

➢ Custom διαστάσεις

➢ Εκτύπωση sublimation σε πολυεστερικό FR ύφασμα

➢ Εύκολο rebranding

➢ Εκτύπωση που μπορεί να πλυθεί στους 30°C



6. Lightbox LMD
Φωτιζόμενο πάνελ βαρέως τύπου διπλής όψης με 
εκτύπωση σε ύφασμα

➢ Πάχος προφίλ  14 cm

➢ Εσωτερικός φωτισμός LED

➢ Η δομή των προφίλ επιτρέπει τον ιδανικό φωτισμό γύρω 

από τις γωνίες

➢ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιδαπέδιο αυτοστήρικτο ή 

επιτοίχιο

➢ Custom διαστάσεις

➢ Εκτύπωση sublimation σε πολυεστερικό FR ύφασμα

➢ Εύκολο rebranding

➢ Εκτύπωση που μπορεί να πλυθεί στους 30°C



7. Lightbox LMSM
Επιτοίχιο φωτιζόμενο πάνελ μονής όψης με εκτύπωση 
σε ύφασμα 

➢ Πάχος προφίλ μόλις 6,4 cm

➢ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επιτοίχιο ή εσωτερικά σε 

ειδικές κατασκευές, προθήκες κ.α.

➢ Custom διαστάσεις

➢ Εκτύπωση sublimation σε πολυεστερικό FR ύφασμα

➢ Εύκολο rebranding

➢ Εκτύπωση που μπορεί να πλυθεί στους 30°C



8. Panel STFL
Επιτοίχιο πάνελ προβολής χωρίς φωτισμό

➢ Πάχος προφίλ 1,5 cm

➢ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτοίχιο display 

➢ Custom διαστάσεις

➢ Εκτύπωση sublimation σε πολυεστερικό FR ύφασμα

➢ Εύκολο rebranding

➢ Εκτύπωση που μπορεί να πλυθεί στους 30°C



9. Brandcor
Αυτοκόλλητο ύφασμα με eco-friendly εκτύπωση

➢ Κολλάει σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικού χώρου όπως 

τοίχος, μεταλλικές επιφάνειες, ξύλο, γυαλί, PVC κ.α.

➢ Δεν απαιτούνται εργαλεία για την εγκατάστασή του

➢ Παράγεται σε custom διαστάσεις και σε κοπτικά σχέδια

➢ Ενιαία εκτύπωση sublimation έως 1200dpi

➢ Παραδίδεται και σε ρολό μέγιστου πλάτους 3μ. και καλύπτει 

ενιαία επιφάνεια χωρίς ενώσεις

➢ 100% υψηλής ποιότητας ύφασμα με ειδική removable 

κόλλα

➢ Πιστοποίηση υφάσματος κατά OEKO-TEX Standard 100



1. Lumaire Basic illuminated panel, πάχος frame: 0,8cm
2. Lumaire Basic custom illuminated shape, πάχος frame: 0,8cm
3. Lumaire Textile Lightbox, πάχος frame: 2,3cm
4. Brandcor Fabric Sticker

5. Double-sided Lightboxes, πάχος frame: 5cm
6. Lumaire Magnetic panel, πάχος frame: 1,5cm
7. Lumaire Magnetic double-sided, πάχος frame: 1,5cm 
8. LMSM lightbox, πάχος frame:  6,4cm

9. Lumaire Opal Signage, πάχος frame: 1,5cm
10. STFL panel, πάχος frame: 1,5 cm
11. LMS Lightbox, πάχος frame: 6,4 cm

3D Concept Μπροστινή όψη καταστήματος



5. Double-sided Lightboxes, πάχος frame: 5cm
6. Lumaire Magnetic panel, πάχος frame: 1,5cm
7. Lumaire Magnetic double-sided, πάχος frame: 1,5cm 
8. LMSM lightbox, πάχος frame:  6,4cm

1. Lumaire Basic illuminated panel, πάχος frame: 0,8cm
2. Lumaire Basic custom illuminated shape, πάχος frame: 0,8cm
3. Lumaire Textile Lightbox, πάχος frame: 2,3cm
4. Brandcor Fabric Sticker

9. Lumaire Opal Signage, πάχος frame: 1,5cm
10. STFL panel, πάχος frame: 1,5 cm
11. LMS Lightbox, πάχος frame: 6,4 cm

Αριστερή πλευρά καταστήματος Δεξιά πλευρά καταστήματος



Ολοκληρωμένα έργα μας









Στοιχεία Επικοινωνίας

GR Αθήνα : Λεωφόρος 

Καλαμακίου 104,174 56, 

Άλιμος, Ελλάδα

Email: info@brandingpark.gr

Τηλ.: +30 211 1824 986

Web: www.brandingpark.gr

www.brandingpark.gr

www.adsystem.com.gr

www.lumaire.gr

www.brandcor.gr

www.popupbanners.gr

www.superflags.gr

www.quickframe.gr

www.lightboxes.gr

Τα websites μας

Είμαστε social ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

CY Λευκωσία : Ιφιγενείας 20, 3ος

Όροφος, Γραφείο 301,2007 

Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Email: info@brandingpark.gr

Τηλ.: +357 22 263500

Web: www.brandingpark.gr

mailto:info@brandingpark.gr
http://www.brandingpark.gr/
https://www.brandingpark.gr/
https://www.facebook.com/brandingparkgr
https://www.instagram.com/brandingparkgr/
https://gr.pinterest.com/brandingparkgr
https://www.youtube.com/channel/UCpEVici1pAzKDhNaK0H3pfA?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/brandingparkgr/
https://issuu.com/brandingparkgr
http://www.brandingpark.gr/
http://www.adsystem.com.gr/
http://www.lumaire.gr/
http://www.brandcor.gr/
http://www.popupbanners.gr/
http://www.superflags.gr/
http://www.quickframe.gr/
http://www.lightboxes.gr/
mailto:info@brandingpark.gr
http://www.brandingpark.gr/

