Caeli Wall - utstillingsvegg på hjul
Caeliveggen er et helt unikt, nytt, patentert produkt:
en stor, tosidig profileringsvegg i en liten, hendig veske
Caeliveggen har mange bruksområder:
på messe
i kontorlandskap
som stand på kjøpesenter og i butikk
i klasserom
på byggeplass

Rammen fylles med luft,
dukene festes på rammen og
ferdigmontert vegg trilles i
posisjon.
200 cm

Cael Wall
- er trykkluftbasert og har innebygget elektrisk pumpe
- er tosidig med store displayfelt på 160X200 cm
- kan brukes til projisering, og som foto- og filmbakgrunn
- leveres med to hvite projiseringsduker
- kan enkelt utstyres med andre duker etter eget valg
- veier kun 7 kg, er så liten og lett at den kan tas med som
håndbagasje på fly

160 cm

Rammen fylles med luft via innebygget pumpe som stopper automatisk når trykket har nådd 7,5 psi. Innerbelgene er dimensjonert
for å tåle et trykk på 12 psi. Alt materiell i rammen er svært robust og er av samme kvalitet som benyttes i ekstremsport som kiting.
På rammen er det 12 innfestingspunkter som skal brukes for å feste på duker, print, papir eller hva som helst av
presentasjonsmateriale (ikke for tungt).
Vi har gjort det på denne måten for at kundene skal kunne bruke rammen i mange ulike sammenhenger. Rammen leveres med 2
hvite duker som er fine å projisere på. Så er det opp til hver enkelts kreativitet å finne ut hva og hvordan en vil bruke Caeli Wall til
firmapresentasjon.
Når veggen skal demonteres, åpnes ventilene i de fire hjørnene. Luften vil gå raskt ut og det er enkelt å pakke den i kofferten igjen.

strømtilkobling

åpen og lukket ventil

12 innfestningspunkt til begge sider av rammen, hver duk har 12 strikk og attachments

ekstra kit med 12 attachments følger med
pose til å legge dukene i ved transport.
Det anbefales at dukene oppbevares på rull

Caeliveggen
+ projector
+ smarttelefon
= alt klar til presentasjon
Nå trenger en ikke lenger eget møterom for presentasjon

Caeli Wall med print

Caeli System er modulbasert, man kan sett sammen så mange vegger en ønsker,
bare fantasien setter grenser for hvordan f.eks en stand skal se ut.

uansett hvor mange vegger man setter sammen
vil hele konstruksjonen veie lite – AIR on Wheels

eller
print som helt skjuler rammen
eller
print som går over begge sider

Hva med print som går over 3 eller 4 vegger.

green screen

ideell for alle typer presentasjoner.
med caeliveggen er en ikke avhengig av
eget auditorium/møterom

bygg rom med Caeli Wall, lett, enkelt og fleksibelt
bygg store rom med lav vekt

NR.1

Denne er på markedet nå.
Caeli Wall NR.1
- kan gjerne utstyres med led-lys,
- kan settes sammen med flere eller stå alene
- kan brukes og gjenbrukes
- er et grønt produkt – miljøet blir ikke ytterligere belastet med ekstra transport
-kan følge med deg rundt i verden uten at det koster noe ekstra.
- er liten, lett og fleksibel, men også stor, lett og fleksibel.
- er alltid på hjul og vil komme i ulike format.
- vil alltid være tosidig og mobil.
Med Caeli System har vi tenkt brukervennlighet, allmenn tilgjengelighet og gjenbruk.
Det er brukt samme solide materialer som i kiter.
Caeli Wall er designet og utviklet i Bergen, Norge.
Patentert og designbeskyttet.
Caeli System as www.caeliwall.com info@caeliwall.com
støttet av Innovasjon Norge

