
Roll-Banner Basic

Zipper-Banner Slim Counter Impress

Zipper-Wall Straight

Pop-Up Impress Straight

Brochurehouder Zigzag

Brochurehouder EasyCounter A-tension

Creëer een strakke beurswand 
met een Zipper-Wall. Maak 
jouw stand compleet met 
een Roll-Banner, een Counter 
met textielprint en een 
Brochurehouder. 

Maak indruk op bezoekers 
met een Pop-Up Impress 
beursachterwand. Maak jouw 
stand compleet met een 
Counter met textielprint en een 
Brochurehouder. 

GOOD

BETTER

BEURZEN - INSPIRATIE

Steel de show met een verlichte 
achterwand. Laat met een 
verlichte counter zien wie je 
bent en wat je aanbiedt. 

BEST
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Zipper-Wall Banner Brightbox CounterBrightbox Premium9 Brochurehouder Deluxe

BEURZENinspiratie



BEURZEN - INSPIRATIE

BEURZENinspiratie

ROLL-BANNER BASIC

POP-UP IMPRESS STRAIGHT

BROCHUREHOUDER ZIGZAG

BRIGHTBOX PREMIUM

BRIGHTBOX COUNTER
BROCHUREHOUDER DELUXE

ZIPPER-WALL BANNER

COUNTER IMPRESS

COUNTER A-TENSION BROCHUREHOUDER EASY

ZIPPER-WALL STRAIGHT

ZIPPER-BANNER SLIM

• Eenvoudig mee te nemen met transporttas
• Betaalbare banner voor promotie- of project 

doeleinden
• Verkrijgbaar met zilveren of zwarte cassette

• Draagbare display achterwand
• Eenvoudig te vervoeren en snel op te zetten
• Uitgerust met LED-gordijnen voor een op-

vallend effect met achtergrondverlichting

• Inclusief stevige koffer met schuimbes-
cherming aan binnenkant

• Snel en eenvoudig te monteren
• Aluminium frame met 4 rubberen voetjes

• Draagbare verlichte display
• Koppelbare magnetische zijkanten om 

meerdere Brightboxen te verbinden
• Eenvoudige installatie zonder kabels

• Verlicht alternatief voor de standaard 
beursbalie

• Koppelbare magneetzijden om meerdere 
Brightbox Counters te verbinden

• Eenvoudige installatie zonder kabels

• Zeer stabiele brochurehouder die 
minimale ruimte inneemt

• Transparante acryl houders
• Verstevigde gevoerde tas met ritssluiting

• Luxe dubbelzijdige banner met 
stretchstof print 

• Zwarte staalplaat voor stabiliteit
• Eenvoudig en snel op te zetten

• Aluminium frame voor Silicone Edge Graphics
• Uitgerust met LED-gordijnen voor een opvallend effect 

met achtergrondverlichting
• Eenvoudig en snel op te zetten

• Makkelijk toegankelijke opbergruimte via rits aan 
de achterzijde

• Silicone Edge Graphics
• Eenvoudig en snel op te zetten

• Makkelijk en snel op te zetten
• Compact op te bergen
• Stevige tas met binnenvoering

• Lichtgewicht buisvormig aluminium frame 
met stoffen stretchhoes

• Duurzaam en draagbaar
• Eenvoudig en snel op te zetten

• Lichtgewicht aluminium systeem met stretchstof print
• Mooi alternatief voor standaard Roll-Banner
• Eenvoudig te monteren kliksysteem
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