
BESTSELLERS
2022
jouw one-stop-shop voor displays en bewegwijzering, pos,

promotionele signs, prints en visuele communicatie
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1. BEACH FLAG STAALPLAAT

• 4 rubberen anti-slip voetjes zorgen voor stabiliteit

2. BEACH FLAG PARASOLVOET

• Perfect geschikt voor alle vlakke oppervlakken

3. BEACH FLAG KRUISVOET

• Een lichte stabiele voet voor binnengebruik

1. NATURA KRIJTSTOEPBORD FAST SWITCH

• Krijtborden zijn met gemak te verwisselen

2. NATURA TAFELKRIJTBORD

• Ideaal voor wisselende promoties

3. NATURA KRIJTBORD

• Hoogwaardige hardhouten platte profielen

WINDTALKER® CITY

• Dikke metalen veren voor hoge windsnelheid

• Klemframe aan 2 zijden

• Kunststof tank voor het vullen van water en zand

BEACH FLAG ALU DROP, WIND EN SQUARE

• Meest populaire Beach Flag

• Luxueus uiterlijk door zwarte gepoedercoate buis

• Geschikt voor vele toepassingen, van bezinestations tot 

winkelcentra en evenementen

Showdown Displays is jouw partner 
in de productie en distributie van 

promotionele signs, displaysystemen 
en POS-materialen. Naast de 
fabricage en distributie van 

producten, bieden wij ook een breed 
scala aan printfaciliteiten aan.

Met onze hoogwaardige producten, 
eigen productie en persoonlijke 

service willen we je helpen om te 
groeien.
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1. SMART LINE DIGITAAL A-BORD

• Perfect voor showrooms, horeca en ander binnengebruik

2. DIGITALE SLIM TOTEM

• Digitale advertentie totem met slank design

3. SMART LINE DIGITAAL PANEEL

• Eenvoudige wandmontage met schroeven of ophanging 

met ophangset

TEXTIELFRAME ELEGANT ZWART

• Gemonteerd geleverd

• Stijlvol en uniek zwart dun profiel van 22 mm

• Inclusief ophangsysteem

GOED: ROLL-BANNER CUBE

• Moderne en compacte cassette

BETER: ROLL-BANNER BASIC

• In hoogte verstelbaar met optionele verlengpaal

BEST: ROLL-BANNER PREMIUM

• In hoogte verstelbaar

ZIPPER-BANNER SLIM

• Mooi alternatief voor de standaard Roll-Banner

• Enkel- of dubbelzijdige kreukvrije textiel cover

• Makkelijk te monteren kliksysteem

GOED BETER BEST

NIEUW
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ZIPPER-WALL STRAIGHT BASIC

• Geproduceerd in onze productielocatie in Tsjechië

• Eenvoudig en snel te monteren zonder gereedschap

• Andere maten zijn op aanvraag

1. BRIGHTBOX COUNTER

• Eenvoudige installatie zonder kabels dankzij de interne 

elektrische connectors in het frame

2. BRIGHTBOX DOUBLE

• Snelle en stapsgewijze installatie zonder gereedschap

POP-UP IMPRESS STRAIGHT

• Het sterkste SEG Pop-Up systeem op de markt

• Makkelijk te bevestigen bars met dubbele 14 mm diepe 

groeven

• Alle systemen zijn geschikt voor gebruik met of zonder 

LED-gordijnen

COUNTER IMPRESS

• Aluminium frame voor Silicone Edge Graphics

• Uitgerust met LED-gordijnen voor een opvallend effect met 

achtergrondverlichting

• Éen systeem geschikt voor met of zonder LED-gordijn

NIEUW
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KLIKLIJST

• Perfect voor poster formaat A5 tot A1 

• Snelle vervanging van poster

• Meer dan 20 variaties beschikbaar

INDOOR VERGRENDELBAAR NOTITIEBORD ECONOMY

• Kostenefficiënt en duuzaam

• Vergrendelbare scharnierende deur met 2  

voorgeboorde ophang gaten

• Magnetisch gecoate stalen achterwand

1. SCRITTO® WHITEBOARD

• Geschikt voor magneten en markeerstiften

2. COMBIBORD - WHITEBOARD ALU / PRIKBORD

• Schrijf en prik verschillende berichten en notities

LED POSTER LIGHT BOX

• Ideaal als etalage display

• Indrukwekkende verlichting met 8 mm acryl paneel

• Geeft minimale warmte af, laag in energieverbruik
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MARKETING SUPPORT

ONLINE BESTELLEN

DROP SHIPMENT SERVICE

OPLOSSINGEN OP MAAT

EIGEN PRINTCENTRUM

EUROPESE PRODUCTIE

VERGRENDELBAAR MENUSTANDAARD LOGO / LED

• Functionele geanodiseerde informatie pilaar

• Toevoeging van eigen logo mogelijk

• Geschikt voor overdekte buitenruimtes

1. BROCHURE STANDAARD MET MAGNETISCH VAK

• Magneetvak voor gebruiksgemak

2. CATALOGUS STANDAARD SLIM

• Veel ruimte voor A4-literatuur

wij zijn jouw partner
BEKIJK ONS COMPLETE PRODUCT PORTFOLIO

IN DE NIEUWE CATALOGUS

meer details online


