Presentatiesystemen
Een aantal heel verschillende presentatiesystemen vindt
u in deze rubriek bij elkaar. Stuk voor stuk producten die
voor een pakkende presentatie van uw bedrijf of product
kunnen zorgen.
De presentatiebanner waar de rubriek mee begint is
absoluut uniek in zijn soort. De banner heeft een
eigentijdse vormgeving en is waar nodig uit te breiden tot
een complete wand. Het aanbrengen van de afbeelding
gaat middels een uniek magneetsysteem.
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De presentatiesystemen daarna bieden oneindig veel
mogelijkheden, niet alleen in etalages. De verlichte
systemen zorgen voor extra aandacht in de avond.
De onverlichte presentatiesystemen zijn de u bekende
enveloppensysteem tussen spandraden. In plaats van
spandraden zijn ook stangen mogelijk.
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Presentatiebanner
Presentatiebanner Stand Up

Een revolutie op het gebied van presenteren. Alleen maar voordelen
ten opzichte van de huidige (rol)bannersystemen: het doek staat
mooi strak in de display, de display staat prachtig rechtop, de voet is
super qua design, geen hinderlijke veersystemen én de banner
wisselen is heel gemakkelijk. De display bestaat uit aluminium
pijpjes, die worden gekoppeld met kunststof hoekstukjes. Aan de
banner wordt boven en onder een metalen stripje geplakt (er zit al
tape op de strip); deze stripjes zetten zich “automatisch” vast aan de
geïntegreerde magneetjes in het bovenpijpje én in het onderste
(bewegende) balkje dat de banner strak houdt.

Uitbreidingsmodule Stand Up

De bannerdisplay Stand Up is in principe eindeloos uitbreidbaar in de breedte. In dezelfde maat als de bannerdisplay
zijn n
 amelijk uitbreidingsmodules leverbaar. De voeten en
de frames worden dan nagenoeg onzichtbaar en stabiel
gekoppeld. Complete wanden zijn dus ook mogelijk met dit
unieke systeem. De voeten zijn desgewenst te verzwaren.
Doordat het frame uitermate minimalistisch is, leent het
systeem zich er uitstekend voor om het beeld over de verschillende modules heen te laten lopen.

type

bannermaat

MMSU A4AR

210 x 297

type

bannermaat

MMSU 166AR

500 x 1500

MMCM 166AR

500 x 1500

MMSU 206AR

550 x 1900

MMCM 206AR

550 x 1900

MMSU 285AR

800 x 1900

MMCM 285AR

800 x 1900

MMSU 210AR

950 x 1900

MMCM 210AR

950 x 1900

Metalen strips Stand Up

De metalen strips zijn voorzien van sterk hechtend tape voor
degelijke bevestiging aan de banner. De metalen strips zijn in
verschillende lengtematen leverbaar. Als u de Stand Up regelmatig
gaat toepassen in grotere aantallen is een pers leverbaar om
de metalen strips zeer snel en recht aan de banner te bevestigen.
Wij geven u graag meer informatie over dit handige stuk gereedschap.

Accessoires Stand Up

Een aantal accessoires maakt dit bannersysteem compleet.
Een 5 watt Led spotje dat eenvoudig op het profiel wordt geklikt
(geleverd met 3 meter kabel eraan), stalen verzwaringsblokjes
voor de voeten, een handige draagtas (waaraan een koker
(niet meegeleverd) van max. 80 mm diameter kan worden bevestigd
ten behoeve van de banners) én handige folderbakjes die met
een magneet werken. Let op dat bij gebruik van deze folderbakjes
de banner voldoende stevig is.

type

aantal en lengte

MGSZT 210/10

10 strips 210 mm

MGSZT 210/50

50 strips 210 mm

MGSZT 500/10

10 strips 500 mm

MGSZT 500/50

50 strips 500 mm

type

beschrijving

MGSZT 550/10

10 strips 550 mm

MMG LAMP

lamp

MGSZT 550/50

50 strips 550 mm

MMPS 600

verzwaring tbv 550 mm unit

MGSZT 800/10

10 strips 800 mm

MMPS 850

verzwaring tbv 800 mm unit

MGSZT 800/50

50 strips 800 mm

MMPS 1000

verzwaring tbv 950 mm unit

MGSZT 950/10

10 strips 950 mm

MMBAG

tas

MGSZT 950/50

50 strips 950 mm

MGSMT A6V

folderbakje tbv 105 x 149 (A6)

MGSZTPRESS

complete pers

MGSMT A5V

folderbakje tbv 210 x 149 (A5)
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Verlichte presentatie
Verlichte presentatie Huge

Een helder verlichte presentatie met een
uitstraling van maar liefst 4000 Lux. Het
systeem kan enkel- en dubbelzijdig worden
gebruikt. De houders (met magnetische
beschermvellen, waarachter de inserts
komen) zitten met 4 fraaie nokken verbonden
aan de 2 ophangdraden, waar ook de
stroom doorgaat. Bovenin worden de
draden met (verschuifbare) kunststof
connectors aan de rail bevestigd. Kops van
deze rail zit de aansluiting voor de trafo.
Door deze opbouw is de montage erg
eenvoudig. De rail is maximaal 1250 mm
lang en is daardoor geschikt voor max.
3 rijen A4 staand (HUG 12A4) of 2 rijen A3
liggend (HUG 6A3) naast elkaar.
Op de foto is de HUG 4A4 afgebeeld.

type

beschrijving

HUG 4A4

set van 4 st A4 staand

HUG 8A4

set van 2 x 4 st A4 staand

HUG 12A4

set van 3 x 4 st A4 staand

HUG 3A3

set van 3 st A3 liggend

HUG 6A3

set van 2 x 3 st A3 liggend

Verlichte presentatie Cage

Een schitterende presentatie voor een
redelijke prijs. Het geanodiseerd aluminium
frame is slechts 20 mm dik. Aan 2 zijden
zit een magnetisch, zwart passe-partout,
waarachter de inserts gemakkelijk geplaatst kunnen worden. De LED verlichting,
in combinatie met een speciale tussenplaat, zorgt voor een schitterend gelijk
matige verlichting. Standaard wordt een
ophangset, bestaande uit 2 draden en
2 ophangbusjes, meegeleverd. De lijst
kan zowel liggend als staand worden
opgehangen. Leverbaar in alle bekende
(DIN) maten; op aanvraag zijn ook speciale
maten leverbaar.
Op de foto is de CAG A1 afgebeeld.
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type

insertmaat

CAG A4

210 x 297 (A4)

CAG A3

297 x 420 (A3)

CAG A2

420 x 594 (A2)

CAG B2

500 x 700 (B2)

CAG A1

594 x 840 (A1)

CAG B1

700 x 1000 (B1)

CAG A0

840 x 1189 (A0)

Onverlichte presentatie
Onverlichte presentatie Mini

Een uitgebreid presentatiesysteem voor
enveloppen en borden. U heeft als basis de
keuze uit RVS kabel (1.5 mm) of RVS stang
(6 mm). Er kan worden gemonteerd van
vloer naar plafond óf op de wand met
speciale kniknokken. Van alle benodigde
nokken zijn diverse uitvoeringen leverbaar.
Onbegrensde mogelijkheden dus voor uw
presentatie, maar ook om in dezelfde stijl
de hele routing e.d. in uw pand uit te
voeren. Deze variant heeft kleine klém
nokken, die de enveloppen en borden
aan de draden of de stang vastzetten;
u hoeft dus geen gaten in de borden of
enveloppen te maken.

Onverlichte presentatie Maxi

Een robuust presentatiesysteem voor
enveloppen en borden. U heeft als basis de
keuze uit RVS kabel of RVS stang. Er kan
worden gemonteerd van vloer naar plafond
óf op de wand met speciale kniknokken.
Van de benodigde nokken zijn diverse
uitvoeringen leverbaar. Onbegrensde
mogelijkheden dus voor uw presentatie,
maar ook om in dezelfde stijl de hele
routing e.d. in uw pand uit te voeren. Deze
variant heeft zware nokken, die met een
boutje door de gaatjes in de enveloppen
en borden heen gaan. Met deze zwaardere
uitvoering kunt u als vanzelfsprekend
zwaardere elementen monteren.
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