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Expohouse LED Lightbox är en nyutvecklad serie ljuslådor för 
utbytbara budskap i butik och på mässor och utställningar. 
Ljuslådorna går att få i en mängd storlekar och format upp 
till 3x6 meter, både enkel och dubbelsidiga.

RAMEN
Expohouse LED Lightbox bygger på en sk ”frameless” 
ramprofil där budskapet går ända ut i kanten på lådan för en 
maximal visuell upplevelse. Lådorna går att få för fristående 
placering på golv, för montage på vägg eller hängande från tak.

HÖGUPPLÖSTA BUDSKAP
Våra ljuslådor är anpassade för textilprintade budskap med 
silikonlist. Vi jobbar med en specialtextil för högupplösta  
budskap och maximal svärta och färgåtergivning.  

LED BELYSNING
LED teknikens självklara fördelar är bland annat bättre energi
effektivitet och mindre behov av underhåll. Expohouse LED 
Lightbox bygger på högeffektiva sidmonterade LEDmoduler 
som ger ett mycket jämn ljus utan några skuggningar eller 
ljusgenomslag.
 
Kontakta oss så berättar vi mer.

FÖRDELAR MED LIGHTBOXES 
FRÅN EXPOHOUSE:

• Lätta aluminiumramar

• Driftsäker LED belysning

• Låg strömförbrukning

• Lång livslängd

• Enkelt budskapsbyte

• Marknadens miljömässigt bästa alternativ

• Service och support i Sverige

EXPOHOUSE PREMIUM LED LIGHTBOXES 

EXPOHOUSE 
LED LIGHTWALL

En hel butik eller monter med 
lysande väggar ger ett intryck utöver 

det vanliga. Expohouse erbjuder 
skräddarsydda lösningar för alla  

typer av ändamål och behov. 
Kontakta oss  

så berättar vi mer.  



SINGLE SIDED SLIM 
En mycket tunn vägglåda för ytmontering på vägg eller för  
infällning i nisch. Konstruerad för enkelt byte av budskap.

SINGLE SIDED FREE SIZE  
Sidobelyst ramprofil för ytmontering på vägg, innfällning  
i nisch eller takhängning. Tygprintade budskap med  
silikonlist för enkel transport och byte.

DOUBLE SIDED FREE SIZE   
Sidobelyst dubbelsidig ramprofil för fri placering på golv eller 
takhängning. Tygprintade budskap med silikonlist för  
enkel transport och byte.

• Enkelsidig lågprofillåda för ytmontering,  
 inbyggnad i vägg eller hängande

• 35mm ramprofil i aluminium

• Energieffektiv bakbelyst LED panel

• Budskap på textilprint

• Standardformat (70x100cm, 100x140cm, A2, A1, A0)

• Levereras med stickpropp

• Går att få i valfri RAL-färg

SPECIFIKATIONER:

• Enkelsidig ljuslåda för ytmontering, inbyggnad i vägg,  
 hängande eller fristående på fot.

• 120mm ramprofil i aluminium

• Valfri storlek upp till 3000x6000mm

• Energieffektiv sidmonterad LED belysning

• Budskap på textilprint

• Levereras med stickpropp

• Går att få i valfri RAL-färg

SPECIFIKATIONER:

• Dubbelsidig ljuslåda för hängande eller fristående  
 placering på fot.

• 200mm ramprofil i aluminium

• Valfri storlek upp till 3000x6000mm

• Energieffektiv sidmonterad LED belysning

• Budskap på textilprint

• Levereras med stickpropp

• Går att få i valfri RAL-färg

SPECIFIKATIONER:



TELEFON
+46 (0)8 544 767 60

ADRESS
Metallvägen 44

S-195 72 Rosersberg 

E-POST
info@expohouse.com

WEBB
www.expohouse.com

PROJEKTERING
Projekt och produktionsledning.

Ritning- och konstruktionsarbete.

Projektadministration och 
samordning.

DESIGN
Display och inredningsdesign.

Event och monterdesign.

3D visualisering.

Grafisk formgivning 
och originalarbete.

PRODUKTION
Inredning, display och monterproduktion.

Bearbetning av plast, trä, glas, metall  
och kompositmaterial.

Grafisk produktion med digitaltryck på textil, 
plast, trä, glas, metall, komposit och papper.

Tekniska lösningar, el, ladd och larmsystem, 
AV teknik, ljussättning och belysning.

LOGISTIK
Volym, pall och plocklager  

på 4000kvm.

Plock, pack och emballagehantering.

Eventlogistik och Cross-docking.

Display och inredningslogistik.

FÄLTRESURSER
Bygg och arbetsledare.

Montörer, installatör 
och hantverkare.

Service och 
underhållsresurser.

Expohouse är en helhetsleverantör inom inredning, mäss och eventproduktion.
Expohouse designar, producerar och etablerar butiksinredning, produktdisplayer, mässmontrar, eventmiljöer och showrooms. 

Vi är främst verksamma på den nordiska marknaden och genomför årligen mer än 1000 projekt med varierande karaktär och omfattning.  
Våra tjänster sträcker sig från projektledning, design och konstruktion till produktion, installation och logistiktjänster

EXPOHOUSE - EN HELHETSLEVERANTÖR

UTMANA OSS GÄRNA MED ERA ÖNSKEMÅL. PÅ EXPOHOUSE ÄR ALLT MÖJLIGT 


