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Noi suntem

ZIP-CLIP

FURNIZĂM MATERIALE,  ACCESORII ȘI SOLUȚII NECESARE 

ÎN PRODUCȚIA PUBLICITARĂ    

Portofoliul nostru de produse este atent selectat și cuprinde soluții patentate, inovatoare, 
ușor de folosit și montat care transformă orice proiect într-unul de succes. Gama variată de 
produse înseamnă flexibilitate în alegeri și creativitate în dezvoltarea de idei noi, originale 
și valoroase pentru business-ul tău.  
Fiind importatori direcți pentru unii dintre cei mai mari producători, pe DesignFriends 
găsești prețuri atractive și cele mai inovatoare soluții de pe piață. Suntem prezenți la toate 
târgurile și evenimentele de profil, fiind mereu la curent cu noutătile industriei, gata să le 
propunem și să le implementăm cu succes în proiectele clienților noștri.  
În plus, echipa noastră îți oferă know-how-ul dobândit în peste 10 ani de experiență și 
viziunea de asamblu asupra oricarui proiect pe care îl dorești implementat.

CE OFERIM?

Parteneriat de încredere. 
Servicii de înaltă calitate și timp scurt de reacție pentru solicitările tale. 
Soluții inovative în pas cu ultimele tendințe de pe piață. 
Know-how-ul dobândit în peste 10 ani de experiență.
Calitate premium a produselor testate și implementate în proiecte de succes. 
Viziune de asamblu. Îți oferim consultanță de top pe tot parcusul desfășurării 
proiectului tău, de când se naște ideea până la implementarea cu succes
a proiectului tău.  
Customizare și flexibilitate.  Suntem atenți la nevoile tale și îți oferim cea mai bună si 
eficientă soluție. 
Gama variată de produse. Avem un portofoliu variat care cuprinde ultimele inovații 
sau tehnologii de pe piață sau soluții clasice de afișare și prezentare. 
Prețuri competitive. Suntem importatori direcți iar relația apropiată pe care o avem 
cu producătorii și furnizorii ne ajută să oferim un timp de livrare scurt, mostre, detalii 
tehnice sau diverse certificări de care ai nevoie.
Showroom. O parte din produsele furnizate le poți vedea în showroom-ul nostru.

HÂRTIE SINTETICĂ PROIECTOR
HOLOGRAFIC 3D

STICKERE YUPO ROLL-UP BANNER

TOTEMURI LUMINOASE MONITOARE PERMAPLAY

https://designfriends.ro/ro/168-zip-clip
https://designfriends.ro/ro/
https://designfriends.ro/ro/347-hartie-sintetica
https://designfriends.ro/ro/totemuri-si-display-uri/179-proiector-holografic-3d-80170001.html
https://designfriends.ro/ro/totemuri-si-display-uri/179-proiector-holografic-3d-80170001.html
https://designfriends.ro/ro/164-autocolant-fara-adeziv-yupo
https://designfriends.ro/ro/324-roll-up-banner
https://designfriends.ro/ro/327-totemuri-luminoase
https://designfriends.ro/ro/316-monitoare-permaplay


DECORAȚIUNI SEZONIERE

SEMNALIZARE CAMPANIE

SHOP FRONT 

PRODUSE PROMOTIONALE

ETICHETE ENERGETICE

ETICHETE ; POS

AFIȘE SEMNALIZARE

STICKERE

BANNERE

YUPO TAKO 
YUPO JELLY
YUPO BLUE
  

AUTOCOLANT FĂRĂ ADEZIV

Autocolant Yupo  
YUPO® se lipește pe suprafețe plane exact ca o caracatița datorită microstructurii asemănătoare unor ventuze. 

Nu conține adeziv, se lipește și se dezlipește ușor, fără a lăsa urme. Este reutilizabil iar când lipirea este îngreunată 

de praf sau murdărie, pur și simplu se spală cu apă suprafața de contact. Este 100% reciclabil și nu conține PVC. 

HÂRTIE SINTETICĂ
 
Este soluția perfectă pentru o varietate de aplicații ca broșuri, cataloage, cărți de vizită, meniuri, calendare, 
semnalizare PO, etichete și multe altele.

Tipuri de Autocolant Yupo  
YUPO® este un material versatil, care nu conține adezivi, este 100% reciclabil și nu conține PVC.
Acesta se împarte în mai multe serii de material, cu proprietăți diferite, util în situații diverse.

Hârtia sintetică performantă, impermeabilă, rezistentă la rupere și zgârieturi. Este reciclabilă și nu conține 
PVC. Are aderență și durabilitate pe substrat, ceea ce permite realizarea de printuri calitative pentru o 
gamă variată de aplicații: 

Diferența dintre YUPO TAKO® și YUPO JELLY®

este că YUPO TAKO® este alb

și YUPO JELLY® este transparent.

Hârtie sintetică performantă, impermeabilă, rezistentă la rupere și zgârieturi.

La ce poţi folosi autocolantul fără adeziv YUPO®?  

New

Autocolantele fără adeziv 

YUPO® pot fi personalizate 

prin diverse metode de 

imprimare ceea ce le face 

soluția perfectă pentru 

o varietate de aplicații 

de etichetare, ambalare, 

proiectare și marketing.

CARACTERISTICI 
UNICE:

Nu necesită laminare 
Rezistentă la apă, lumină UV
și rupere 
Poate fi scrisă 
Aspect fin
Poate fi curățată și/sau 
dezinfectată 
Utilizare și în mediul
exterior - outdoor 
Disponibilă în coli/top
Antistatică
Nu conține PVC

YUPO

https://designfriends.ro/ro/342-yupo-tako
https://designfriends.ro/ro/343-yupo-jelly
https://designfriends.ro/ro/344-yupo-blue
https://designfriends.ro/ro/164-autocolant-fara-adeziv-yupo
https://designfriends.ro/ro/164-autocolant-fara-adeziv-yupo
https://designfriends.ro/ro/377-synaps
https://designfriends.ro/ro/164-autocolant-fara-adeziv-yupo


FII LIDER ÎN TEHNOLOGIE CU  
Ține pasul cu tehnologia și alege soluții digitale inovatoare care să îți ușureze muncă și care să-ți impresioneze clienții. 

Mesajele transmise ajung în acest fel la cât mai mulți clienți iar conținutul poate fi schimbat chiar de la distanță, 

printr-un simplu click. Ai posibilitatea de a alege diagonală ecranelor în funcție de spațiul pe care îl ai disponibil.  

Mentenanță facilă, rezultate excelente!

MONITOARE STANDARD

SOLUȚII DIGITALE

Monitoare Permaplay standard

Monitoare Permaplay profesionale

Monitoare Permaplay conectate la rețea

MONITOARE CONECTATE LA REȚEA

  
Poți schimba și controla conținutul media cu ușurință, de la distanță, cu ajutorul unui soft central 
conectat la ecranele Android. Ai posibilitatea de a alege ecrane de la 10 până la 43 inch în funcție de 
spațiul și bugetul alocate.

Ai nevoie de conexiune la internet în locație, iar pentru utilizarea softului se plătește o taxă lunară.

MONITOARE PROFESIONALE

https://designfriends.ro/ro/336-standard
https://designfriends.ro/ro/280-solutii-digitale
https://designfriends.ro/ro/336-standard
https://designfriends.ro/ro/337-profesionale
https://designfriends.ro/ro/290-conectate-la-retea
https://designfriends.ro/ro/290-conectate-la-retea
https://designfriends.ro/ro/337-profesionale


Holograma 3D VentilatorProiector HOLOGRAFIC 3D DISPLAY INTERACTIV

Cutie de display cu ecran
LCD transparentTOTEM PORTABILINFODESK LCD Touchscreen

COMUNICĂ SIMPLU ȘI UȘOR CU 

Monitoare

Monitoarele LG combină tehnologiile de vârf cu modelele compacte oferindu-vă contrast,
culori și procesare fară egal. Diagonale de la 32‘‘ până la 98‘‘.

Indoor
Outdoor
Touchscreen

Monitoare

Monitoarele Philips oferă tehnologii TV de ultimă generație, inclusiv 4K UHD, Ambilight care învăluie 
încăperea, Android TV, Asistent Google, Dolby Vision și Dolby Atmos. 

Ecrane LED modulare

Îți oferim o gamă diversificată de ecrane LED pe diverse mărimi, forme și rezoluții în funcție de 
proiect și buget. Poți alege între varianta INDOOR sau OUTDOOR iar dimensiunea ține doar de 
spațiul pe care îl ai la dispoziție. Cu o mentenanță facilă și o claritate excelentă a imaginii, ecranele 
LED afișează multiple informații, vizibile de la distanțe mari, care atrag atenția potențialilor clienți.
Un astfel de panou video situat într-o zonă circulată este văzut zilnic de peste 20.000 de oameni. 
Îți punem la dispoziție atât structura, cât și montajul ecranelor LED customizate.
 

Seria B-Line
Seria C-Line
Seria D-Line
Seria H-Line
Seria P-Line
Seria T-Line
Seria Q-Line
Seria X-Line

DesignFriends dispune de o varietate de sisteme digitale, echipamente și soluții pentru diverse nevoi 
de comunicare vizuală sau de informare, de la detectoare faciale sau sisteme de monitorizare flux 
persoane la alarme de securizare produse și până la totem-uri, display-uri, ecrane LED sau proiectoare 
holografice 3D, cu impact impresionant.

Intră pe RentExpo - Inchiriere sisteme expoziționale, perete LED, Roll-up LED,
și poți închiria aceste produse! 

https://designfriends.ro/ro/totemuri-si-display-uri/442-proiector-de-holograma-3d-tip-ventilator-cu-led-uri-80110001.html
https://designfriends.ro/ro/totemuri-si-display-uri/179-proiector-holografic-3d-80170001.html
https://designfriends.ro/ro/378-totemuri-si-display-uri
https://designfriends.ro/ro/totemuri-si-display-uri/441-cutie-display-ecran-lcd-32-transparent-71160002.html
https://designfriends.ro/ro/totemuri-si-display-uri/441-cutie-display-ecran-lcd-32-transparent-71160002.html
https://designfriends.ro/ro/378-totemuri-si-display-uri
https://designfriends.ro/ro/373-monitoare-touchscreen-infodesk
https://designfriends.ro/ro/293-monitoare-lg
https://designfriends.ro/ro/338-indoor
https://designfriends.ro/ro/339-outdoor
https://designfriends.ro/ro/340-touch-screen
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/291-ecrane-led-modulare
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://designfriends.ro/ro/351-monitoare-philips
https://rentexpo.ro/


PANOURI INFORMATIVE

RAME CLICK

UMBRELĂ CU PRINT

BANNERE OUTDOOR 

PANOURI PIETONALE 

CORTURISTEAGURI PUBLICITARE

ROLL-UP BANNER TOTEMURI LUMINOASE

Cel mai des folosit 
sistem expozițional 
datorită prețului și 
timpului de execuție 
scăzute. Diverse 
dimensiuni, forme și 
culori. Flexibil, ușor și 
simplu de montat și 
transportat.

SISTEME AFIȘARE ȘI PREZENTARE

Transmite ofertele și mesajele într-un mod practic și elegant cu ajutorul sistemelor de afișare și 
prezentare de la DesignFriends. Ai de ales dintr-o gamă variată de produse, de diverse forme și 
dimensiuni, portabile, ușor de utilizat și simplu de montat. Tot ce ai nevoie pentru transmiterea 
mesajelor publicitare, cu grafica dorită.

Paravane expunere si separatoare 

Pop-up Desks 

Poți expune afișe, fotografii, 
tablouri, diverse informații, 
pentru delimitarea spațiului 
sau chiar pentru a ascunde 
anumite activități suport din 
cadrul unui eveniment.

 Întâmpină-ți clienții așa 
cum trebuie cu pop-up 
desk-urile DesignFriends. 
Le poți folosi ca punct de 
primire, informare, promoții 
sau pupitru de prezentare la 
diferite evenimente. 
 

https://designfriends.ro/ro/390-standuri-info-meniu
https://designfriends.ro/ro/395-rame-clicksnap
https://designfriends.ro/ro/322-outdoor
https://designfriends.ro/ro/outdoor/513-2301-banner-wall-monsoon.html#/351-dimensiuni-1250_mm
https://designfriends.ro/ro/389-panouri-pietonale
https://designfriends.ro/ro/322-outdoor
https://designfriends.ro/ro/325-steaguri
https://designfriends.ro/ro/324-roll-up-banner
https://designfriends.ro/ro/327-totemuri-luminoase
https://designfriends.ro/ro/320-sisteme-afisare-si-prezentare
https://designfriends.ro/ro/321-paravane-expunere-separatoare
https://designfriends.ro/ro/323-pop-up-desks


SOLUȚIE DE SUSPENDARE

Sistemul unic RIZE Zip-Clip bazat pe un mecanism de blocare simplu, dar extrem de eficient, este 
ușor de manevrat, simplu de instalat și stabil. Cu un design ingenios, cablul de înaltă tracțiune 
este folosit împreună cu clemele RIZE Zip-Clip din aliaj de zinc, care adăpostesc o pană metalică 
sinterizată impregnată în ulei, care se angajează pentru prima dată.

Clemele RIZE Zip-Clip sunt disponibile și într-o versiune blocabilă ce oferă un plus de siguranță. 
Zip-Clip oferă cea mai sigură și mai ușoară soluție de blocare disponibilă. Inginerii și arhitecții 
consultanți care doresc un control mai mare asupra esteticii și a costurilor de instalare pot apela 
la o soluție rapidă și elegantă, fară a compromite nici rezistența, nici siguranța.

Instalare ușoară și rapidă:

Pur și simplu treceți cablul prin 
clemă. Buclați firul prin sau în jurul 
unui punct de ancorare. 
Treceți cablul înapoi prin clemă și 
apăsați. Aveți nevoie doar de un 
clește pentru tăierea cablului la 
dimensiunea dorită.

Alegeți clema RIZE Zip-Clip de mărimea potrivita împreună cu cablul RIZE Zip-Clip indicat, 
potrivite greutății ce se dorește suspendată:  15kg / 50kg / 120kg / 300kg / 500kg

Zip-Clip

DIMENSIUNI

https://designfriends.ro/ro/107-accesorii-montaj
https://designfriends.ro/ro/168-zip-clip


COLABORARE
 

 »  Scopul nostru e să găsești în noi partenerul 

ideal, dispus mereu să te ajute și să te 

consilieze pentru a da valoare business-ului 

tău. Ne adaptăm domeniului tău de activitate 

și oferim soluția potrivită nevoilor tale cu 

rapiditate și profesionalism. 

 »

 »

 »  Suntem deschizi mereu către provocări și 

facem din proiectul tău proiectul nostru. 

 »

 »  

 »  Ne dorim să ne îmbunătățim, să creștem 

și să fim eficienți la fiecare pas pentru un 

parteneriat de încredere. 

 »   

 »

 »  Vino să ne cunoști! 

PARTENERI :



Vino să ne 
cunoști! 
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