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НАЕМ И ПРОДАЖБА НА КОНФЕРЕНТНО ОБОРУДВАНЕ
ПРОЕКТИРАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА ЗАЛИ ЗА СЪБИТИЯ
ПРЕВОДАЧИ ЗА СИМУЛТАНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД
СЦЕНИЧЕН ДИЗАЙН И D ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ГРЪБ НА СЦЕНИ, ЕФЕКТНИ МЕБЕЛИ И ПОДИУМИ
ИНОВАТИВНИ ЩАНДОВЕ, LED СВЕТЛИННИ СТЕНИ И D ФИГУРИ

КОМПЛЕКСНИ КОНФЕРЕНТНИ РЕШЕНИЯ



Congress Engineering presents the Belgium innovative manufacturer and worldwide distributor of high-end modular 
stand construction systems.

The Aluvision frame system offers solutions for exhibition stands, LED light walls, hanging signs, displays and interiors. 
Durability, reusability, flexibility and modularity are the key features.

Конгрес Инженеринг представя белгийския иновационен производител и световен дистрибутор 
на високотехнологични модулни системи за изграждане на щандове Aluvision.

Модулната рамкова структура на Aluvision предлага решения за изложбени щандове, LED светлинни стени, висящи обемни 
фигури, дисплеи и интериори. 

Издръжливост, повторна употреба, гъвкавост и модулност са основните характеристики на продукта.



LED ВИДЕО СТЕНИ  I  LED VIDEO WALLS



Boost your tradeshow presence with spectacular LED video walls, seamlessly integrated into the Aluvision frame system. 
Discover the best of both worlds: quick toolless installation and a powerful visual experience.

SEAMLESS, MODULAR LED VIDEO WALLS

Подсилете присъствието си с ефектните LED видео стени и с безпроблемното им интегриране в модулни рамкови конструкции на Aluvision. 
Открийте най-доброто от двата свята: бърза инсталация без инструменти и мощно визуално изживяване.

ИНТЕГРИРАНЕ НА LED ПАНЕЛИ В МОДУЛНИ РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ submitted by



СВЕТЕЩИ СТЕНИ  I  LIGHT WALLS
 LED ПОДСВЕТНАТИ ОБЕМНИ ПАНЕЛИ И СТРУКТУРИ



Illuminate your large format graphics and boost your commercial message. Using the LED edge-lighting technology, the packaging volume has been 
reduced to a minimum. Installation takes nothing more than assembling four aluminum profiles to a lightweight, yet rigid frame and attaching 
a SEG (Silicone Edge Graphic), without requiring any tools. The high quality LEDs ensure an intense and uniform illumination for light walls 

up to 3 m wide.

BACKLIT LED SOLUTIONS

Осветете изображения с голям формат и постигнете по-добро търговско присъствие. Използвайки технологията LED edge-lighting, 
обемът на светещия панел е сведен до минимум. Инсталацията не отнема повече от сглобяване на четири алуминиеви профила към лека, 
но твърда рамка и добавяне на SEG (силиконова лента), без да се изискват никакви инструменти. Висококачествените светодиоди 

осигуряват интензивно и равномерно осветление за подсветнати обемни панели с широчина до 3 м.

СВЕТОДИОДНИ РЕШЕНИЯ С ПОДСВЕТКА
submitted by



ПАНОРАМНИ ПАНЕЛИΧПЛАТ OMNI
FRAMES PANELΧFABRIC OMNI

ǹǼ



Continue building with standard, easy to handle frame sizes, and have one large SEG (Silicone Edge Graphic) seamlessly run over several frames. 
If needed, a rigid panel can be placed behind the fabric (e.g. in case of doors) or the use of fabrics and panels can be alternated. The most efficient 

concept in terms of reusability and flexibility of wall and ceiling frames.

COMBINE PANEL AND FABRIC IN ONE SYSTEM

Изграждаме модулни панели, като използваме плат със зашита силиконова лента за лесно поставяне в улея на конструкцията. 
При необходимост зад използвания плат се поставя твърда основа (в случай на врати), като може да се продължи да се комбинира съответната 
модулна конструкция с плат или твърд панел в зависимост от нуждата. Това е най-ефективната концепция от гледна точка на многократна 

употреба и гъвкавост на стенни и таванни конструкции.

КОМБИНИРАНЕ НА МОДУЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ПЛАТ В ЕДНА СИСТЕМА
submitted by



ПАНЕЛНИ РАМКИ ОСНОВНИ
PANEL FRAMES BASIC



This range of solutions is used for straight walls as well as for curves. The frames can be rectangular of have curved corners allowing for maximum 
design possibilities. Solutions are available in different depths to allow for an optimal solution in every situation. Basically, any type of rigid infill 

can be used. 3 mm panels sit flush with the edge of the frame but thicker panels can be used too.

BUILD SOLID PANEL WALLS

Съществуват решения за изграждане както на прави, така и на заоблени стени. Рамките, от които се състоят, могат да бъдат както 
правоъгълни, така и заоблени. По този начин получаваме богато разнообразие от проектни възможности. Наличните решения позволяват 
изграждане на стени в различни дълбочини, осигурявайки оптимално решение във всяка ситуация. Всякакъв тип твърд панел може да се 

използва. Панелите от 3 мм се изравняват с ръба на рамката, но могат да се използват и по-дебели панели.

ИЗГРАЖДАНЕ НА МАСИВНИ СТЕНИ
submitted by



РАМКИ ОТ ПЛАТ FAB  I  FABRIC FRAMES FAB

ǹǾ



This range of solutions is used for straight walls and in specific cases also for curved walls. The frames can be rectangular or have curved corners
allowing for maximum design possibilities. Solutions are available in different depths to allow for an optimal solution in every situation. 

Most of the systems take the standard 15 mm silicon edge, but in some case a 7 mm silicon edge is used. Frames can easily be disassembled 
allowing you to reduce transport volume. 

SEAMLESS FABRIC WALLS FOR LARGE GRAPHICS

Тази гама от решения се използва за изграждане на прави и заоблени стени. Рамките могат да бъдат правоъгълни или с извити страни, 
позволяващи максимални възможности при проектиране.  Предлагаме комбинация от панели с различен радиус на заобляне. 

Платовете за повечето панели се произвеждат с 15 или 7 милиметрова силиконова лента. Рамките могат лесно да бъдат разглобени, 
което позволява да се намали обемът при транспортиране.

БЕЗШЕВНИ СТЕНИ ОТ ПЛАТ ЗА ГОЛЕМИ ГРАФИКИ
submitted by
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ВИСЯЩИ D ФИГУРИ  I  HANGING SIGNS



Hanging signs attract the attention from far away. It is all about standing out from the crowd! We has a range of solutions with or without backlight-
ing and using rigid or fabric infills. All systems are very user friendly and easy to build up using quickfix corner connectors or the very handy 3D corner 

piece with a slide & fix system.

D STRUCTURES WITH TENSION FABRIC OR PANEL

Най-лесният начин да се отличите пред вашите клиенти е, като използвате нашите решения за висящи 3D фигури. Предоставяме богат избор 
от висящи 3D фигури, изградени със или без подсветка, използвайки плат или плътни панели. Всички системи са много удобни за ползване 

и лесни за изграждане, като се използват ъглови съединители за бърз монтаж с 3D ъглов елемент и система за фиксиране.

D СТРУКТУРИ, ИЗГРАДЕНИ С ЕЛАСТИЧЕН ПЛАТ ИЛИ ПАНЕЛИ
submitted by



ПОДОВИ СИСТЕМИ STEP  I  FLOOR SYSTEMS STEP



Aluvision's flooring system is fast and easy to install, completely modular and adjustable in height. The system comes with a ramp and edge 
treatments and the profiles allow for easy intallment of indirect floor lighting.

TECHNICAL AND FASTBUILDING RAISED FLOOR

Подовата система на Aluvision е бърза и лесна за инсталиране, напълно модулна и регулируема по височина. Системата се доставя с рампа 
и ъглови лайсни, а профилите позволяват лесно вграждане на индиректно осветление в пода.

БЪРЗО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОВДИГНАТ ПОД ПОДИУМ submitted by
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ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА  I  LIGHTING OBJECTS



Putting something "in the spotlight" was never so easy as with our lighting elements. Discover our brand new addition to the lighting family, 
the Forester. Those looking for a more traditional stem light will find an answer in our LED Display Spot.

ELEGANT LED SOLUTIONS

Поставянето на нещо "в светлината на прожекторите" никога не е било толкова лесно, както с нашите осветителни тела. Открийте нашето 
ново допълнение към фамилията осветление Forester. Тези, които търсят по-традиционна подсветка, ще намерят отговор в нашите LED 

осветителни тела.

ЕЛЕГАНТНИ LED РЕШЕНИЯ submitted by



ДИСПЛЕИ  I  DISPLAYS



Discover the possibilities of using fabric walls, lightboxes or regular frames as stand alone displays. We have not only has solutions for on the show 
floor, but also offers integration solutions in showroom and interior settings.

STANDALONE DISPLAYS 

Открийте възможностите за използване на стени, изградени от плат, лайт боксове или обикновени рамки като самостоятелни дисплеи. 
Ние имаме не само отделни решения за шоурум, но предлагаме и интеграционни решения за шоурум и интериорни настройки.

САМОСТОЯТЕЛНИ ДИСПЛЕИ submitted by



МЕБЕЛИ  I  FURNITURE



Whether you are looking for a modular desk to integrate in your booth or you simply like the sleek look of our aluminum profiles and want to use them 
in your office environment, Aluvision's frames and profiles are the perfect solution for modular desks and tables.

MODULAR DESKS AND TABLES

Независимо дали търсите модулно бюро, което да се интегрира във вашия щанд, или просто харесвате елегантния вид на алуминиевите 
ни профили и искате да ги използвате във вашата офисна среда, рамките и профилите на Aluvision са идеалното решение за модулни 

бюра и маси.

МОДУЛНИ БЮРА И МАСИ submitted by



ОПЦИИ ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
FINISHING OPTIONS



"The details are not the details. They make the design". That is why Aluvision has developed a wide range of finishing options and accessories to give 
you everything you need to create a high quality finished product, even to the smallest detail.

COVERS AND CORNER PROFILES

“Подробностите не са подробности. Те правят дизайна”. Ето защо Aluvision е разработила широка гама от опции и аксесоари за 
довършителни работи и ви дава всичко необходимо, за да създадете висококачествен завършен продукт дори до най-малкия детайл.

ОБВИВКИ И ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ submitted by



СТРУКТУРИ  I  STRUCTURES



A range of highly aesthetical structural profiles is available to be used as stand alone or in combination with other systems. All systems have been 
developed to be assembled using a minimum of tools and time and blend in perfectly with the other systems for fabric or panels.

REINFORCEMENT PROFILES

Предлага се набор от високoестетични структурни профили, които могат да се използват самостоятелно или в комбинация с други системи. 
Всички системи са разработени, за да бъдат сглобени за минимум време и с минимум инструменти, като се комбинират перфектно 

с другите системи, използвайки плат или панели. 

АРМИРОВЪЧНИ ПРОФИЛИ submitted by



YOUR EVENT PARTNER



The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt    

Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си.
Елинор Рузвелт



WWW.CONGRESSENG.COM

Plovdiv Office   I   BC Maritsa –  Maritsa Blvd., Office ,  Plovdiv BG, tel: +    , fax: +    

Main Office   I   Interpred WTC – Sofia,  Dragan Tsankov Blvd.,  Sofia BG, tel: +     , fax: +     
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