
NIEUWE PRODUCTEN
2022
jouw one-stop-shop voor displays en bewegwijzering, pos,
promotionele signs, prints en visuele communicatie

what’s new



POSTER DISPLAY SWING
• Klassiek en lichtgewicht smal design
• Kosteneffectief alternatief voor Poster 

Display
• Eenvoudig wisselen van poster met 

dubbelzijdig acrylvak

WINDTALKER® PVC HOES
• Eenvoudig plaatsen of veranderen van 

kortdurende berichten
• Spatwaterdicht dankzij PVC
• Geweldige printkwaliteit dankzij Latex 

printtechnologie

ROLL-BANNER DELUXE
• Duurzame Roll-Banner met elegante 

afwerking
• Roll-Banner met eenvoudige printwissel
• In hoogte verstelbaar

TEXTIELFRAME ELEGANT
• Slank en sterk profiel van 22 mm
• Klassiek profiel dankzij zilverkleur
• Eenvoudig en snel wisselen van print 

zonder gereedschap

MENU BOARD DESIGN ANGLE
• Elegante standaard met een 25 mm 

kliklijst voor staande en liggende 
oriëntatie

• Smal design met ronde buispaal
• Snel en eenvoudig op te zetten

DEUR WRAP
• Perfect voor duidelijke communicatie of 

decoratief gebruik
• Voor communicatie op beide deurzijden 

op deuren van normale afmetingen
• Eenvoudig en snel te bevestigingen

INSERT FRAME STEEL
• Sterke, robuuste stalen constructie met 

elegant dun design
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij 

dubbelzijdige tape
• Snel verwisselen van poster in slechts 

enkele seconden

TEXTIELFRAME ELEGANT ZWART
• Stijlvol en uniek zwart dun profiel 

van 22 mm
• Gemonteerd geleverd
• Ideaal voor in de horeca, retail of op 

kantoren

ROLL-BANNER PREMIUM KLEM
• Mogelijkheid om gemakkelijk de print te 

veranderen
• In hoogte verstelbaar
• Elegante cassette met druppelvormige 

zijkappen

perfect voor 
kortlopende 
promoties

VERNIEUWDE VERSIE



COMBIBORD  - WHITEBOARD HOUT / 
PRIKBORD
• Verfrissend design dankzij het lichte 

houten frame
• Schrijf en prik verschillende berichten en 

notities
• Perfect te gebruiken in de horeca en op 

kantoren

MENUSTANDAARD VERGRENDELBAAR 
LOGO / LED
• Functionele geanodiseerde 

informatiepilaar
• Topbord voor individueel logo
• Geschikt voor overdekte buitenruimtes

COMBIBORD  - WHITEBOARD ALU / 
PRIKBORD
• Klassiek design dankzij het aluminium 

frame
• Schrijf en prik verschillende berichten en 

notities
• Perfect te gebruiken op kantoren

A4/A3 MENUSTANDAARD DESIGN 
STANDAARD
• Aluminium paal met klassiek kliklijst
• Zware base met 4 rubberen voetjes
• UV-bestendige, anti-reflecterende 

posterfolie

COMBIBORD - ZWART KRIJTBORD / 
PRIKBORD
• Elegant design dankzij zwart houten 

frame
• Schrijf en prik verschillende berichten en 

notities
• Perfect te gebruiken in de horeca en op 

kantoren

MENUSTANDAARD VERGRENDELBAAR 
LOGO / LED
• 37 mm geanodiseerd aluminium profiel
• Ideaal bij ingang van restaurants, bars 

en cafés
• Logo paneel voor branding

LETTERBORD ZWART
• Vintage en stijlvol design frame
• Inclusief 450 stuks letters
• Perfect voor horeca en kantoren

HOUTEN MENUVITRINE
• Stijlvol informatiebord met houten frame
• Zwarte magnetische droog uitwisbare 

achterwand
• Eenvoudige en vintage sluitingspin

MAGNETISCHE HOES
• Accessoire voor Showcases (A4- en A3 

formaat)
• Acryl pocket voor het plaatsen van posters
• Ideaal alternatief voor magneten

NIEUW: ZWARTE KLEUR NIEUW: ZWARTE KLEUR NIEUW: ZWARTE KLEUR



ZIPPER-WALL STRAIGHT BASIC
• Klassiek 32 mm frame voor een 

geweldige indruk
• Eenvoudig en snel te monteren zonder 

gereedschap
• Geproduceerd in ons productiecentrum 

in Tsjechië

HEKWERKBANNER
• Reclamedoek voor buiten, geschikt voor 

bevestiging aan muren, gebouwen en 
hekken

• Hoge impact met verschillende 
afmetingen

• Stabiele dye sublimatie print met 
transparante plastic zeilringen

FLEX WALL
• In hoogte en breedte verstelbaar met 

telescopische palen
• Lichtgewicht systeem, eenvoudig te 

vervoeren en te verplaatsen
• Een geweldige reclame achterwand 

geschikt voor elk budget

Diverse displays voor elke markt, in elke situatie. Met ons uitgebreide assortiment en meer dan 
25 nieuwe producten hebben wij het product waar jouw klant naar op zoek is. Dankzij onze 
Europese productie en eigen printcentrum vervullen wij jouw wensen en verzoeken.



BIERTAFELHOES SET
• Set van stoffen tafelhoes en twee 

bankhoezen voor standaard biertafels
• Polypopeline 100% PES
• B1 brandwerend

BEACHFLAG BUDGET WIND EN DROP
• Voordelige vlag van hoge kwaliteit
• Eén systeem voor twee vormen
• Geschikt voor zowel wind- als 

druppelvormige vlaggen

INDOOR VLAG
• Verkrijgbaar met één of twee 

vlaggenprints
• Voordelige vlag voor binnengebruik
• Eenvoudig te monteren en op te zetten

BEACHFLAG BUDGET SQUARE
• Voordelige vlag van hoge kwaliteit
• Groot visueel grafisch gebied
• Aluminium paal

TENT STAAL
• 30 mm wit gecoate, afgeronde vierkante 

buizen
• Grote en eenvoudige drukknoppen voor 

het snel opzetten
• Premium stalen tent met draagtas

RAAMVLAG
• Eenvoudig en snel op te zetten met een 

verstelbare hoek
• Elegant zwart design met verfijnde 

vergrendelbare zuignap
• Eén systeem geschikt voor zowel wind- 

als druppelvormige vlaggen

upgrade met diverse accessoires



TRIGRIP TABLETHOUDER STAAL
• Premium design tabletstandaard met 

stalen constructie
• Voor staande en liggende oriëntatie
• Vergrendelbaar

SLIMCASE TABLETHOUDERS
• Voor Apple iPad-modellen 10.2” (2019) en 

Samsung Galaxy Tab 10.1” (2019)
• Elegante uitstraling
• Vrijstaand, baliepresentatie, vaste en 

wandgemonteerde versie

PLACEMATS
• Eenvoudig schoon te maken, wasbaar en 

waterbestendig
• Mat oppervlak
• Set van 6 stuks

VERNIEUWDE VERSIE

BESTEL VIA ONLINE 
PLATFORM

DROP SHIPMENT SERVICE

EIGEN PRINTCENTRUM

EUROPESE PRODUCTIE

CUSTOMISATION

MARKETING SUPPORT

meer details online

geschikt voor 
branding

ontwerp jouw eigen design of kies 
een van onze print designs

wij zijn jouw partner
BEKIJK ONS COMPLETE PRODUCT PORTFOLIO

IN DE NIEUWE CATALOGUS


