
FORMA PODĄŻA 
ZA TOBĄ



Czym jest HELO FORM?

Wyposażenie wnętrz komercyjnych i obiektów handlowych

HELO FORM to nieskończenie elastyczny system ekspozycyjno -  
promocyjny, który może rozwijać się wraz z Twoimi koncepcjami oraz  
potrzebam i marketingowymi.

Modułowa konstrukcja systemu, oparta na bazie aluminiowych profili,  
oferuje nieskończone możliwości aranżacyjne. To jedno z najbardziej  
uniwersalnych rozwiązań dostępnych na rynku, które ułatwia kreowanie 
przestrzeni sprzedażowej i prezentacyjnej.



Różnorodność rozwiązań

Z HELO FORM zbudujesz, podobnie jak z klocków, dowolny ekspozytor 
-  wyspę reklamową, postumenty prezentacyjne czy regały sklepowe.  
Każdy z nich można dowolnie modyfikować, odejmując lub dodając  
kolejne elementy. 

Modułowość systemu zapewnia pełną swobodę zmiany aranżacji, dopa-
sowania jej do konkretnego miejsca czy powierzchni oraz co niezwykle  
ważne - odpowiedniego pogrupowania i wyeksponowania asortymentu.

Systemy ekspozycyjne dla każdej branży i formatu handlowego



Zaprojektuj, jak chcesz

Kolekcja jest komplementarna, harmonijna pod względem stylu i formy,  
dzięki czemu sprawdza się w najróżniejszych działaniach związanych  
ze sprzedażą oraz visual merchandisingiem.

Każdy system możesz wzbogacić o dodatkowe rozwiązania - panele  
graficzne, oświetlenie, szuflady systemowe czy ekrany LCD. Zarządzając 
contentem przez system Digital Signage możesz efektywniej kierować 
swoimi komunikatami, docierając do konkretnej grupy odbiorców.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe



Salony 
odzieżowe

Wielopoziomowe systemy regałowe 
z możliwością personalizacji



Drogerie Wymienne panele ułatwiające rebranding



Delikatesy Wyspy produktowe z wymiennymi 
topperami graficznymi



Sklepy
multibrandowe

Regulowane półki, kraty
i haczyki ekspozycyjne



Galerie 
handlowe

Mobilne ekspozytory ułatwiające 
sterowanie ruchem



Modułowe bary oraz regały dedykowane 
ekspozycji alkoholi

Przestrzenie 
HoReCa



Showroomy Dekoracyjne wypełnienia strukturalne



Podział powierzchni handlowej 
na sekcje tematyczneShop-in-shop



Gabloty zabezpieczające 
prezentowany asortyment 

Salony 
firmowe



Ściany multimedialne 
w technologii Digital Signage

Salony RTV, 
AGD i GSM 



Strefy Welcome Zone, 
podświetlenie punktowe LED

Salony 
motoryzacyjne 



Koncepcje scenograficzne dostosowane 
do charakteru wydarzenia

Targi 
i eventy



Swoboda 
KREOWANIA

Tworzenie i modyfikowanie aranżacji według 
indywidualnych upodobań i potrzeb.  
Zobacz, jakie to proste! 

funkcjonalność design



RAL 9005

RAL 1036

RAL 6021

RAL 6004

RAL 2000

RAL 7016

RAL 9022

RAL 3015

RAL 5023

RAL 9016

RAL 1019

RAL 1032

RAL 3005

Inny*

Krok 1

*Inny – dowolny kolor z palety RAL

Stwórz dowolną bryłę 
i wybierz kolor jej konstrukcji



Aluminium

Siatka
cięto-ciągniona

Tworzywa
sztuczne

Płyta meblowa
laminowana

Siatka pleciona

HPL

Drewno lite

Perforacje

Inny*

*Inny – rozwiązania specjalne, na zamówienie

Krok 2 Wybierz rodzaj wypełnienia 
i jego rozmieszczenie



Krok 3 Wybierz wyposażenie i akcesoria 

Oświetlenie LED

Półki 

Kwietniki 

Ekrany reklamowe 

Wkłady 

Haczyki i relingi 

Szuflady i szafki

Organizery 

Wymienne grafiki



Krok 4 Zmodyfikuj aranżację w dowolnym momencie



Współpraca z producentem
gwarancja bezpieczeństwa

kompleksowa realizacja
oraz optymalizacja kosztów 

dedykowany projektant
oraz ekipy montażowe

5-letnia gwarancja
oraz opieka posprzedażowa



Zaufali nam



Clever Frame Sp. z o. o.
ul. Grota-Roweckiego 203

52-214 Wrocław

+48 71 789 50 01

biuro@heloform.com 


