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Infora

en goede presentatie van uw bedrijf en producten (of diensten) is enorm belangrijk. Op beurzen, tijdens
open dagen, bij productintroducties, maar ook binnen uw bedrijf in de ontvangsthal, de wachtruimte en
natuurlijk de showroom. In feite dient u ieder moment van contact te gebruiken om uw klant of prospect
ervan te overtuigen, dat hij bij u aan het juiste adres is. Talloze producten uit deze catalogus kunnen u helpen
bij een professionele presentatie; in dit deel hebben wij voor uw gemak een aantal producten bij elkaar
gezet die specifiek geschikt zijn voor beurzen en andere presentaties. Van draadwanden tot rolbanieren,
van meubilair tot brochurestandaards. Maar ook complete beurswanden vindt u in deze rubriek. Stuk voor
stuk producten die wij voor u hebben geselecteerd op design, kwaliteit en mogelijkheden. Voor optimaal
gemak en professionele presentatie dus.

Een dijk van een standaard tegen een
alleszins redelijke prijs. Helemaal in zwart
uitgevoerd, dus erg chique. De vorm van de
voet zorgt voor een zeer grote stabiliteit.
Aan 2 zijden kan een poster worden
ingeschoven, die veilig achter een
beschermvel zit. De zwarte middenplaat
voorkomt doorschijnen.

Realbig

De onbetwiste reus onder de inklapbare
brochurestandaards. Op het ondergedeelte
kan een logo of tekst worden aangebracht.
De standaard is 1500 mm hoog. Op blz. 37
vindt u handige tassen om de standaard te
beschermen tijdens vervoer.
type

capaciteit

RBZIP 155AA

8 x A4

type

insertmaat

totale hoogte

ECS 60

594 x 840 (A1)

1595

ECS 65

2 st. 594 x 840 (A1) 1820

ECS 55

500 x 1700

1980

Lightzip

Een gemakkelijk inklapbare brochure
standaard. Onderin de standaard klemt u
tussen de 2 strips een wervende
boodschap. De standaard is 1560 mm hoog.
Op blz. 37 vindt u handige tassen om de
standaard te beschermen tijdens vervoer.
type

capaciteit

LNZ 156AA

4 x A4

Pressto

Met deze voet creëren we 1001 standaards
voor u. Met bijv. een glazen plaat, een glasslook of helder kunststof plaat. Alles met een
dikte tussen 1 en 25 mm is geschikt voor
deze voet. Normaliter wordt de aluminium
Pressto voet met open zijkanten geleverd;
als optie zijn zwarte afdekkappen leverbaar.
NB: de codes hieronder betreffen alleen de voet;
de plaat dient apart besteld te worden.
type

lengte

afwerking

PT 235

235 mm

aluminium

PT 300

300 mm

aluminium

PT 400

400 mm

aluminium

PT 500

500 mm

aluminium

PTAK SZ

set van 4 zwarte kappen

PT 100SZ*

100 mm

zwart

PT 200SZ*

200 mm

zwart

* standaard geleverd met kappen
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Rolbanier enkelzijdig

Klik

Een mooie rolbanier. Bovenin wordt de
banier vastgezet in een klemstrip. De banier
wordt in een stevige draagtas geleverd.
Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Een gemakkelijk inklapbaar bord. Het
wisselen van de posters gaat heel snel door
de kliklijsten. Omdat de poten niet ver
uitsteken, is dit bord ideaal voor plaatsen
waar veel mensen komen.

type

displayformaat

type

posterformaat

gewicht

RSB 85

850 x 2000

SK 50

500 x 700

10 kg

SK 60

594 x 840 (A1)

12 kg

SK 70

700 x 1000

16 kg

SK 80

840 x 1188 (A0)

18 kg

Rolbanier dubbel

Wandbord F

Een dubbelzijdige rol-banner met een
degelijk oprolmechanisme. Prachtig voor
alle plaatsen waar reclame aan 2 kanten
wenselijk is. De stang zit onopvallend
tussen de 2 banners in.
type

displayformaat

2R 85

850 x 2000

Een super strak systeem voor inserts. Ideaal
om op chique wijze informatie te geven bij
een object of product dat u presenteert.
Het bord is super licht, zodat het gemakkelijk
(tijdelijk) kan worden bevestigd. Het systeem
is ook leverbaar op een verplaatsbaar
standaardje (zie blz. 67).

Outer

Postfix

Een stoere banier-standaard met een kleine
voet, dus zeer geschikt voor beurzen.
Vulbaar met zand of water, dus stabiel
(en ook, weliswaar beperkt, geschikt voor
buiten). Door de telescopische stangen is
deze standaard geschikt voor verschillende
doekmaten.

Een eenvoudig en leuk spansysteem voor
posters en doeken. Snel in elkaar te zetten
en snel te monteren met de handige
accessoires.
type

displayformaat

POSTFIX A4

210 x 297 (A4)

POSTFIX A3

297 x 420 (A3)

POSTFIX A1

594 x 840 (A1)

type

displayformaat

POSTFIX 700500

500 x 700

OUTER

600-1000 x 1500-2000

POSTFIX 1000700

700 x 1000

POSTFIX GAR

set van 4 stuks montagenokjes

AVEN 4040 RE

set van 4 stuks zuignapjes

POSTFIX BG*

beugel voor vrijstaand

* geschikt voor A4 en A3 liggend

type

insertmaat

FOW 21

149 x 105 (A6)

FOW 31

210 x 149 (A5)

FOW 42

297 x 210 (A4)

FOW 53

420 x 297 (A3)

FOZ 10

zuignap

Standaard Rond

Deze lichte standaard heeft een lichtgrijze
voet (diameter 270 mm) in RAL 7042 en
een verchroomde stang van 800 mm lang.
Het leuke van deze standaard is dat de
houder, waar uw insert in gaat, schuin naar
u toe kijkt. De kliklijst wordt permanent op
de staander bevestigd, liggend of staand.

Flexibul

Een werkelijk unieke standaard: hij is
instelbaar in alle richtingen. De insert
houder kan liggend of staand en onder alle
denkbare hoeken worden gedraaid. En de
hoogte is ook nog variabel, van ca. 900 tot
1250 mm. De voet zorgt voor een grote
stabiliteit.
type

insertmaat

FBU 20

210 x 297 (A4)

FBU 30

297 x 420 (A3)

type

insertmaat

RK 40

210 x 297 (A4)

RK 30

297 x 420 (A3)

Connector Ix Bond

Brochurestandaard Cubic

De basis van deze fraaie 1100 mm hoge
standaard wordt gevormd door elegante
stangen, die verbonden zijn met opvallende
hoekstukken. Op het S-vormige paneel kunt
u flinke stapels catalogi leggen, aan twee
zijden. Voor extra communicatiewaarde
bestelt u de afgebeelde kunststof insert
houder mee.
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Met deze klemmen kunt u iedere denkbare
constructie maken. Uw eigen plaatmateriaal
(met een dikte van 3-10 mm) kan met
deze klemmen worden gekoppeld onder
diverse hoeken. De klem
schroef kan vanaf 2 kanten
worden vastgedraaid.
Met de paneelkoppelaar
klemt u 2 panelen tegen
elkaar aan, bijv. op de
uiteinden.
type

omschrijving

IX2B 60AR

klem 60º

IX2B 90AR

klem 90º

IX2B 120AR

klem 135º

type

omschrijving

IX2B 180AR

klem 180º

SOCU 1100

standaard

IX2B SWAR

paneelkoppelaar

PQ A4

inserthouder tbv A4

SO KEY4

inbus schroevendraaier
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Beurswand Recht

Met deze fraaie designstandaard zorgt u ervoor
dat uw handblusser altijd
goed opvalt, waar hij ook
staat. Dus veiligheid
hand in hand met design.
De hoogte van deze
standaard is 2000 mm.
Het pictogram is aan twee
zijden zichtbaar.

Beurswand Curve-vormig

Een pracht van een beurswand van
3980 (zichtbaar is 3209 mm) x 2360 mm tegen
een zeer redelijke prijs. U bevestigt magneet
strips aan uw visual(s) en deze strips “kleeft”
u vervolgens stevig aan het aluminium frame.
Gemakkelijk inklapbaar en veilig op te bergen
in de meegeleverde trolley. Als extra is
een 150 watt halogeen spot leverbaar.

type

omschrijving

DIM 4x3

beurswand

DIM LP

lamp

De rechte variant van de gecurvde pop-up
wand. Mooi strak om te zien en door zijn
opbouw ook geschikt om met een aantal
van deze wanden een complete afbeelding
te maken. Hij heeft een afmeting van
2225 x 2225 x 288 mm en wordt geleverd in
een handige draagtas. Als extra is
een 150 watt halogeen spot leverbaar.

type

maat

FRM 2000

280 x 310 x 2000

omschrijving
kruk 810 (h)

TMIURA*

tafel 1090 (h)

beurswand

DIM LP

lamp

Een fraaie brochurestandaard voor op
de balie. Hij is horizontaal of verticaal te
gebruiken. Er is voldoende plaats op voor
een permanente tekst of logo.

Uitmuntend design in polypropyleen, lever
baar in een aantal opvallende kleuren. Door
de uitgedachte vorm zijn de krukken goed
stapelbaar; de tafel van 600 mm rond
is handig inklapbaar. Een blikvanger op
uw beursstand of in uw showroom.
MIURA

omschrijving

DIM STR3X3

Twisterbox

Miura

type

type

type

capaciteit

TWB A6

1 x A6

TWB A5

1 x A5

TWB A4

1 x A4

Afzetpaal

Voor beurzen en entréehallen leveren wij
een compleet scala aan afzetpalen.
Van modern tot klassiek, van chique tot
opvallend, van licht tot zwaar, etc.
Talloze accessoires zijn leverbaar om het
geheel te vervolmaken. Op blz. 112 t/m 115
vindt u een uitgebreide beschrijving van dit
programma.

* de tafel is niet leverbaar in de RAL-kleuren 2004, 6013 en 5013

RAL 1027 RAL 3020 RAL 6013 RAL 5013 RAL 2004 RAL 3009 RAL 9002 RAL 7021

Kliklijst Optiframe

Een zeer budgetvriendelijke kliklijst.
De nauwelijks zichtbare hoekstukjes geven
de lijst een verzorgd uiterlijk en rekenen
definitief af met de bekende scherpe
hoeken van een kliklijst. De lijsten zijn uit
geanodiseerd aluminium en de bodemplaat geheel uit kunststof. De maten A5 en
A6 hebben standaard een voetje voor
vrijstaande toepassingen.
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3-Delige wand

Eenvoudig vormgegeven draadwanden
voor 1001 toepassingen. Prachtig te
gebruiken in combinatie met kliklijsten,
vitrines en onze aluminium inserthouders.
Tegen meerprijs zijn dubbele voeten lever
baar, die meer stabiliteit aan de wand
geven.

type

insertmaat

profielbreedte

KL 05 OP

105 x 149 (A6)

14

KL 10 OP

149 x 210 (A5)

14

KL 20 OP

210 x 297 (A4)

25

KL 30 OP

297 x 420 (A3)

25

KL 40 OP

420 x 594 (A2)

25

type

omschrijving

KL 50 OP

500 x 700

25

SPL 603

1000 x 2000 (per zijde)

KL 60 OP

594 x 840 (A1)

25

SPL 603VOET

dubbele voet
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