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BEURZEN
& DISPLAYS
Soms gaat het niet om wat je zegt, maar om
wat je uitstraalt.
Onze nieuwe beurslijn geeft je de tools om je
boodschap tot uiting te brengen. Voor het eerst kun
je enorme eye-catcherdisplays creëren, zonder een
tranentrekkend prijskaartje.
We hebben geïnvesteerd in de allerlaatste, high-end,
direct-op-textiel druktechnologie; de eerste van zijn
soort in Europa. In onze productiecentra werken
getalenteerde naaisters en technici, klaar om jouw
ideeën naar een schitterende printrealiteit te
transformeren.
Zien is geloven. Kom gerust langs in één van de Nettl
studio’s om je ogen de kost te geven aan de samples
en alle opties door te nemen.
Haal het beste uit je volgende evenement.

Let’s go!
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DISPLAY
BANNERS
Onze losstaande displays zijn perfect
draagbaar en simpel in gebruik. Klik het
frame in elkaar, en trek dan het bedrukte
textiel eroverheen.
Gebruik het bij netwerkmeetings,
beurzen, of als point-of-sale display in je
winkel.
Aan het einde van je evenement, heb je
hem binnen enkele minuten ontmanteld
en ben je weer onderweg. Ieder display
komt met een draagtas.
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HOE
WERKEN
TEXTIEL
DISPLAYS
Textiel Displays bestaan uit twee delen; een
sterk, lichtgewicht, buisvorming aluminium frame
en een bedrukt textieldoek.
Het 260 g/m2 ‘stretch’ textieldoek is standaard
aan beide kanten bedrukt. Het is ontworpen om
strak om het frame te passen, door bevestiging
met ritssluiting aan één kant. Het textieldoek kan

Textiel Display frames hanteren een

Elk deel is genummerd voor gemakkelijke

simpel ‘klik’ mechanisme.

identificatie en snelle montage.

Trek het textieldoek over het

Alle Textiel Display frames worden geleverd

frame en rits dicht.

met een draagtas voor eenvoudig transport en 05

worden vervangen en het is mogelijk om extra
doeken los te bestellen.
De ‘nieuwe generatie’ van displays heeft
maximaal effect en maakt het probleem van
zichtbare lijnen in grotere displays verleden tijd.

opslag.

No.1

BEST
VERKOCHT

Ieder frame klik je
binnen enkele
minuten in elkaar
en daarna kan het
bedrukte
textieldoek er
simpelweg
eroverheen worden
gespannen.

PYTHON

POP-UP BANNER

Een indrukwekkend beeld. Het
textiel is dubbelzijdig bedrukt
zodat je van boodschap kunt
wisselen voor verschillende
events.

Banner + afbeelding

317

€

FDSLDNFC

of alleen afbeelding €195 FDSLDNC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 930(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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AXE

BEST

POP-UP BANNER

VERKOCHT

Ideaal voor aanwijzingen en
navigatie tijdens events.

Banner + afbeelding

€

304

FDSTKOFC

of alleen afbeelding €169 FDSTKOC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2000(h) x 850(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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PEACOCK

MEDIA DISPLAY BANNER
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PADIUM

TABLET DISPLAY BANNER

Voeg een tablet toe en verbindt

Sluit een iPad of tablet aan om

met een groot scherm.

de details van de bezoekers te
registreren of om je aanbod uit

Banner+ afbeelding

te leggen.

€

Banner + afbeelding

399

FDSOSLFC

of alleen afbeelding €224 FDSOSLC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2200(h) x 595(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
Inclusief TV beugel, een houder voor
tablets van verschillende maten en twee
zwarte metalen houders voor literatuur
Tablet and TV not included

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT
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€

213

FDSOSAFC

of alleen afbeelding €114 FDSOSAC
in

werkdagen

Exacte afmetingen:
1290(h) x 440(b) mm
260g/m2 stretch fabric cover + frame
Inclusief houder voor tablets van
verschillende maten
Tablet niet bijgesloten

STAND

KANGAROO

POP-UP KIOSK

POP-UP LITERATUUR HOUDER

Perfect als informatiekiosk of

Iedere houder draagt tot 5 cm

sample give-aways.

van A4 landscape brochures.

Stand + afbeelding

Banner + afbeelding

€

€

399

FDSBARFC

of alleen afbeelding €184 FDSBARC
in

werkdagen

Exacte afmetingen:
960(h) x 960(b) x 500(d) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
Gepresenteerd met optionele

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

221

FDSPARFC

of alleen afbeelding €121 FDSPARC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 1540(h) x 360(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
Inclusief twee metalen
literatuur houders

topbanner
hoogte: 2300(h) mm
Topbanner +afbeelding €164 FDSBAHFC
Platte verpakking voor handig transport
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GEBOGEN
ACHTERWANDEN
Ooit wel eens zo een frame met
panelen en magnetische pinnen moeten
opbouwen? Geen pretje.
Onze gebogen achterwand displays
zitten binnen enkele minuten in elkaar.
Ieder heeft een doorlopend beeld zodat
je je geen zorgen hoeft te maken over
het uitlijnen van de panelen. Spreidt je
boodschap over je hele stand.
Ze zijn ook dubbelzijdig. En de magie
van stretch textieldoek is dat je iedere
keer kunt wisselen tussen voor- en
achterzijde. Eén boodschap voor het
ene evenement, en een andere
boodschap voor het volgende.
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CURVE 30

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

GEBOGEN POP-UP BANNER

Onze meest opvallende
display; wel drie meter breed.

Banner + afbeelding

642

€

FDSROMFC

of alleen afbeelding €530 FDSROMC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 2990(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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CURVE 24

GEBOGEN POP-UP BANNER

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

Lichtgewicht en elegant, een perfecte
achtergrond voor jouw evenement.

Banner+ afbeelding

538

€

FDSBLNFC

of alleen afbeelding €377 FDSBLNC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 2480(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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RECHTE
ACHTERWANDEN

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

STAGE 30

RECHTE POP-UP BANNER

2.3 x 2.9m
Maak een achterwand voor een

Deze rechte achterwanden zijn net zo
indrukwekkend als de gebogen, maar
met een iets kleiner oppervlak.
Combineer onze Stage 46, Stage 30
en Stage 18 met onze verbindingssets
om displays in een L-Vorm of U-Vorm
te creëren en lelijke aansluitingen te
verbergen (pagina 17).

beursstand of gebruik als een

Banner+ afbeelding

681

€

FDSNYCFC

of alleen afbeelding €506 FDSNYCC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 2900(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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STAGE 46

RECHTE POP-UP BANNER

Onze breedste banner, maar met
weinig oppervlak.

Banner + afbeelding

€

1,079

FDSSANFC

of alleen afbeelding €824 FDSSANC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 4572(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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STAGE 18

NE
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RECHTE POP-UP BANNER

2.3 x 1.8m
Smalle, banner als stand-alone of te
verbinden met Stage 30 of Stage 46
banners om een hoek in de booth te
maken met de optionele
verbindingsset (pagina 17).

Banner + afbeelding

499

€

FDSCHIFC

of alleen afbeelding €364 FDSCHIC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 1800(b) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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BANNER
VERBINDINGS
VERLICHTING SETS
NIEUW

NIEUW

LED VERLICHTING

SETS VOOR RECHTE
ACHTERWANDEN

Verlicht je banner voor betere

Verbindt meerdere Stage 18, Stage 30

zichtbaarheid en effect.

en Stage 46 rechte achterwanden om

Klem de verlichting eenvoudig vast aan
de bovenkant van het buisvormige

een L-vorm of U-vorm display te
creëren.

aluminium frame, maak gebruik van een

Creëer een L-vorm met de 90 graden

‘c’-vormige klem (bijgesloten).

verbindinsset of langere rechte displays

Licht + klem

116

€
in

FDLEDC12

werkdagen

met de 180 graden verbindingsset.

Klemmenset

€
in

30

werkdagen

12 watt LED schijnwerpverlichting

Stage Verbindingsset

Zwarte afwerking

180 degrees FDSCK180

Geleverd met klem voor eenvoudige bevestiging

Stage Verbindingsset

3m voedingskabel

90 degrees FDSCK90

Geschikt om te gebruiken met de volgende

Eén paar aluminium

textielbanners:

c-clips per set

Python, Kangaroo, Axe, Curve 24, Curve 30,
Stage 18, Stage 30, Stage 46, Booth (met
topbanner), Peacock, Huddle & Embrace.
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VERGADER
RUIMTES
Huur bij je volgende
evenement een stand
met alleen
vloeroppervlak en knal er
een van deze jongens
neer. Ze zijn in het echt
nog indrukwekkender!
Of gebruik in je kantoor;
om een inspirerende
werkplek te creëren of
afgesloten meetings te
houden.
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EMBRACE
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C-VORM VERGADERRUIMTE

2.0m

2.0 x 3.0m
Creëer een privé vergaderruimte voor je kantoor of
maak een verdeling in je open kantoorruimte met deze
megagrote wanden. Gebruik de voor- en achterzijde,
beide zijn bedrukt.

Stand + afbeelding

€

3.0m

1,300

FDSCAPFC

of alleen afbeelding €811 FDSCAPC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 3000(b) x 2000(d) mm
260g/m2 stretch textieldoek + frame
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HUDDLE
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AFLOPENDE VERGADERRUIMTE

2.0 x 3.0m
Opvallende, ééndelige en
voorgevormde stand, op alle kanten
bedrukt. Spiraal vorm heeft een lage
wand links die stijgt naar een hoge
wand rechts.

Stand + afbeelding

1,300

€

FDSBEIFC

of alleen afbeelding €811 FDSBEIC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 1250-2300(h) x 3000(b) x 2000(d) mm

2.0m

260g/m2 stretch textieldoek + frame

3.0m
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AKOESTISCHE
COVERS
Pimp je saaie scheidingswanden op
kantoor met deze sexy covers. Ze
werken als grote hoezen die over je
standaard scheidingswanden
glijden.
Ga uit je dak met de designs voor
beide kanten en het tussenstuk, en
maak je kantoor een levendige en
productieve werkplek.
Er is verschillende keuze in textiel;
een grove textuur, of funky
honingraat. Beide hebben extra
akoestische eigenschappen voor
een geluiddempend effect.
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SOUNDWALL 15
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SOUNDWALL 18

AKOESTISCHE SCHERMCOVER

AKOESTISCHE SCHERMCOVER

Verberg lelijke scheidingswanden op kantoor

Gepresenteerd in honingraat textiel – ook

met deze dubbelzijdige schermcovers.

beschikbaar in getextureerd akoestisch textiel

Getextureerde textielhoes

Getextureerde textielhoes

€

€

284

in

FDM15C

werkdagen

NE
W
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313

in

FDM18C

working days

Geschikt voor een vloerscherm maat 1500(b) x 1500(h) x 45(d)mm

Geschikt voor een vloerscherm maat 1500(b) x 1800(h) x 45(d)mm

270g/m2 getextureerd akoestisch textiel

270g/m2 getextureerd akoestisch textiel

of optioneel 300g/m2 ‘honingraat’ getextureerd akoestisch textiel voor €452 FDM15CC

of optioneel 300g/m2 ‘honingraat’ getextureerd akoestisch textiel voor €511 FDM18CC

Voor-, achter- en zijbedekking | scherm niet bijgesloten

Voor-, achter- en zijbedekking | scherm niet bijgesloten

ANDERE

MATEN
BESCHIKBAAR
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ZITGELEGENHEID
Heb je de huurprijs van
beursmeubels gezien? Dan kun je
beter kiezen voor deze
zitblokken, en ze daarna bij
terugkomst in je kantoor
gebruiken.
Zet op iedere zijde je logo of kies
een gaaf design dat bij je merk
past.
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KOLA MAX
ZITBLOK
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KOLA LITE

WW
NNI E U

ZITBLOK MET BERGRUIMTE

Een comfortabel en compact blok van

Betaalbare, gepersonaliseerde stoeltjes zijn handig om

schuim voor informele gesprekken.

een publiekgedeelte te creëren bij je evenement.

Blok+ afbeelding

Stoel + afbeelding

€

€

213

FDSBOSFC

135

FDSDU1FC

of alleen afbeelding €161 FDSBO6SC

in

in

360(h) x 360(l) x 360(d)mm

werkdagen

Exacte afmetingen: 450(h) x 450(l) x 450(d)mm
260g/m2 stretch textieldoek + schuimblok

werkdagen

260g/m2 stretch textieldoek + frame
Verborgen bergruimte onder zitvlak
Ook verkrijgbaar met zwart zitbvlak voor
€11 minder

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

25
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THE ISLAND
WATERPROOF ZITZAK
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GIRAFFE
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BARKRUK

1.2 x 1.2m
Creëer comfortabele loungeruimtes
met deze megagrote zitzakken.

Zitzak + afbeelding

€

200

FDSBALFC

Kruk + cover

197

€

FDSLASFC

of alleen afbeelding €94 FDSLASC
in

werkdagen

of alleen afbeelding €125 FDSBALC

Exacte afmetingen:

in

910(h) x 400(d) mm x 510(d) mm

werkdagen

Exacte afmetingen: 1200(w) x 1200(l) mm
285g/m2 tent textielhoes + binnenhoes
+ polystyreen bonen

Zithoogtet 630(h) mm
Massief houten barkruk frame met
zitting van polyurethaanschuim en
gepersonaliseerde textielhoes

Voor- en achterbedekking

260g/m2 stretch textielhoes

Brandvertragend en bestand tegen vervagen

Montage vereist
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TAFELS
Maak je evenement nog
persoonlijker met op maat gemaakte
tafels. Iedere tafel heeft een pop-up
of flip-top tafel aan de binnenzijde
en een hoes van rekbaar textiel.
Of, als je al een tafel hebt, kies één
van de standaard maat tafelkleden,
of ontwerp één die bij je eigen
afmeting past
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MOJITO

POP-UP STATAFEL

TOP
BEST
SELLER
VERKOCHT

BELLINI

NNI E W
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FLIP STATAFEL

Perfect als een demostation met

Betaalbare aluminium tafel die omslaat

barkrukken of voor staande meetings.

voor gemak met opbergen en
transport.

Tafel + afbeelding

Tafel + afbeelding

€

€

364

FDSRIOFC

252

FDSVENFC

of alleen afbeelding €184 FDSRIOC

of alleen afbeelding €178 FDSVENC

in

in

werkdagen

werkdagen

Exacte afmetingen: 1100(h) x 800(dia.) mm

Exacte afmetingen: 1140(h) x 600(dia.) mm

260g/m2 stretch textielhoes + tafel

260g/m2 stretch textielhoes+ tafel

Platte verpakking voor handig transport

Is iet plat te verpakken

Blad slaat opzij voor
handig opbergen
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MARGARITA

ARTHUR 6
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TEXTIELTAFEL
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1,80 M TAFELKLEED
TAFEL

De juiste hoogte die past bij de
Kola Max of Kola Lite zitblokken.

Vierkante opklaptafel + textielhoes

252

€

FDSMEXFC

of alleen afbeelding €156 FDSMEXC
in

werkdagen

OP
MAAT
Vraag voor prijzen

Personaliseer je beurs tafel met een mooi promotioneel tafelkleed dat
drie kanten van de tafel bekleed.

Tafelkleed voor opklaptafel

161

€
in

FDTCAR6

werkdagen

Exacte afmetingen: 1790 x 3280mm (passend op opklaptafel)

Exacte afmetingen: 735(h) x 855(b) x 855(d) mm

210g/m2 polyester textiel

260g/m2 stretch textielhoes + vierkante opklaptafel

Omgezoomd | tafel niet bijgesloten

Platte verpakking voor handig transport
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ARTHUR 5
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1,50 M TAFELKLEED

ARTHUR JUNIOR
TAFELLOPER

Deze zijn ontworpen voor opklaptafels van 1,5 m,

Een gepersonaliseerde look voor de

vraag voor een aangepaste maat als jouw tafel een

laagste prijs

andere afmeting heeft.

Tafelkleed voor opklaptafel

€
in

148

FDTCAR5

werkdagen

Exacte afmetingen:: 1800 x 3000mm (aangepast op een tafel van 1,5 m)
210g/m2 polyester textiel

NEEW
NI
UW

Tafelloper voor opklaptafel

€
in

83

FDTRARJ

werkdagen

Exacte afmetingen: 1000 x 2000mm

KIES JE

EIGEN
MAAT

44

vanaf €
per m2
FDASDISH

Kijk op de website voor
prijs en minimale/
maximale afmetingen.

210g/m2 polyester textiel
Omgezoomd | tafel niet bijgesloten

Omgezoomd | tafel niet bijgesloten

31

SPANDOEK
FRAMES
Maak een kleine kunstgalerie van iedere gang of
gemeenschappelijke ruimte met deze prachtige
spandoekframes.
Ieder heeft een aluminium frame, met dunne
sleuven. Bevestig de bedrukte afbeelding, welke

LIGHTBOX

NNI E W
UW

DUBBELZIJDIG VLOER LICHTFRAME

2.0 x 1.0m verschillende maten
Lichtframe + afbeelding
van
in

1,795

€

FDLB1020 + FDLBGE2

werkdagen

met siliconen pees tot de rand gestikt, door het

Prijs boven afmetingen: 2000(h) x 1000(b) mm

textiel over het frame te spannen. De afbeelding

Vrijstaand dubbelzijdig lichtframe, aluminiumframe

strekt tot de rand van het frame uit, zodat het

met gootjes voor het bevestigen van afbeeldingen.

een groot ononderbroken beeld geeft.

Plat geleverd – montage vereist
Prijs inclusief 2x textielafbeeldingen:

Muurframes kunnen op een gladde muur
worden geschroefd, en Vloerframes zijn
vrijstaand.
Lichtframes hebben een rij met LED verlichting
in het frame welke de afbeelding van de
achterzijde verlichten.
Afbeeldingen en frames kunnen los besteld
worden. Vloerframes en Lichtframes zijn beide
dubbelzijdig, gebruik dan twee afbeeldingen.
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165g/m2 verlicht PU gecoate polyester
Afgewerkt met zoom en siliconen rand

WALL BOX
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GEMONTEERD MUURDISPLAY

maat per stuk

112
0.5 x 1.0m €122
1.0 x 1.0m €167
1.0 x 1.5m €199
1.0 x 2.0m €253
1.5 x 1.5m €238
2.0 x 2.0m €368
0.5 x 0.5m €

in

FLOOR BOX
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DUBBELZIJDIG VLOERDISPLAY

maat per stuk

FDWB0505
+ FDBGA1
FDWB0510
+ FDBGB1
FDWB1010
+ FDBGC1
FDWB1015
+ FDBGD1
FDWB1020
+ FDBGE1
FDWB1515
+ FDBGF1
FDWB2020
+ FDBGG1

werkdagen

484
0.5 x 1.0m €542
1.0 x 1.0m €602
1.0 x 1.5m €660
1.0 x 2.0m €764
1.5 x 1.5m €720
2.0 x 2.0m €923
0.5 x 0.5m €

in

FDFB0505
+ 2 x FDBGA1
FDFB0510
+ 2 x FDBGB1
FDFB1010
+ 2 x FDBGC1
FDFB1015
+ 2 x FDBGD1
FDFB1020
+ 2 x FDBGE1
FDFB1515
+ 2 x FDBGF1
FDFB2020
+ 2 x FDBGG1

werkdagen

16mm aluminium frame met sleuven voor

44mm aluminium frame met sleuven voor

het bevestigen van textielafbeeldingen.

het bevestigen van textielafbeeldingen.

Plat geleverd – montage vereist

Plat geleverd – montage vereist

Prijzen inclusief 1 x 260g/m2 stretch

Prijzen inclusief 2 x 260g/m2 stretch

textieldoek

textieldoek

Afgewerkt met zoom en siliconen pees

Afgewerkt met zoom en siliconen pees

Frame en afbeeldingen los verkrijgbaar

Frame en afbeeldingen los verkrijgbaar
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HEKWERK BANNERS
Pimp je dranghekken of bouwplaats met
deze gave reeks van banners. Ze worden
gedrukt op luchtdoorlatend textiel, zodat ze
minder snel omwaaien in de wind. Ze glijden
simpelweg over de bovenkant van het
bestaande hekwerk. Je hoeft ze alleen maar
vast te maken met kabelbinders en je bent
klaar. Standaard maten verkrijgbaar of we
maken een aangepaste maat voor je.
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BOUNCER

DRANGHEK BANNER
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BUILDER
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HEKWERK BANNER

Bedrukte hekwerk banner

Bedrukte hekwerk banner

€

€

150

in

FDBACBC

werkdagen

150

in

FDBACBS

werkdagen

KIES JE

EIGEN
MAAT

42

vanaf €
per m2
FDASVENE

Kijk op de website voor
prijs en minimale/
maximale afmetingen.

Exacte afmetingen: 1000(h) x 2270(b) mm
Geschikt voor een 1 x 2.3m dranghek
Hekwerk niet bijgesloten
100g/m2 luchtdoorlatend polyester textiel
Gezoomd en met ogen
Voor- en achterzijde bedrukt
Gaten in het textiel laten gemakkelijk wind door

Exacte afmetingen: 1800(h) x 3200(b) mm
Geschikt voor een 1.8 x 3.2m hekwerk
Hekwerk niet bijgesloten
100g/m2 luchtdoorlatend polyester textiel
Gezoomd en met ogen
Alleen voorzijde bedrukt
Perforatie in het textiel laten
gemakkelijk wind door
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TENTEN
Tenten zijn een veelzijdig product. Ze geven
overvloedige mogelijkheid voor promotie net als
beschutting voor events in de buitenlucht.
Het waterproof dak, achterwand en zijwanden
kunnen allemaal gepersonaliseerd worden voor
maximaal effect.
Inclusief:
• Aluminium frame
• Bedrukt dak
• Draagtas
Optionele extra’s:
• Volledige achterwand, met enkel- of
dubbelzijdige afbeelding.
• Halve zijwand met enkelzijdige
afbeelding.
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MARQUIS
TENT

Tent + bedrukt dak

914

€

FDSGZBFC

of alleen bedrukt dak €676 FDSGZBC
in

werkdagen

Exacte afmetingen:
3000(h) x 3000(b) x 3000(d) mm
285g/m2 Tenttextiel dak + frame

Frame klapt in tot

Trek de poten naar buiten –

compacte maat.

het frame bouwt zichzelf.

Gooi het dak erop.

bedrukte halfhoge wand €189.80
bedrukte volledige wand €178.10

Verdeel het dak over het frame.

37

POP-OUT
BANNERS

LOLLY

POP-OUT BANNER

Banner + afbeelding

226

in elkaar te zetten door de ‘pop-out’

€

constructie methode. Gewoon loslaten

in

Onze Pop-out Banners zijn gemakkelijk

uit de draagtas en zie hoe het zichzelf in
een oogwenk in elkaar zet. Fantastisch
voor binnen en buiten events.
Inclusief:
• 2x enkelzijdige panelen met
afbeelding bevestigd aan frame
met veer.
• Draagtas
• Oogjes voor bevestiging
• 6x grondpennen
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FDPOMOF

werkdagen

Exacte afmetingen: 1840(h) x 1050(b) mm
117g/m2 vlaggendoek + frame
Ook beschikbaar in optioneel banner textiel

JELLY

POP-OUT BANNER

TOP
BEST
SELLER
VERKOCHT

Deze compacte
draagtas is plat
voor eenvoudig
transport en
opslag.

Banner + afbeelding

226

De bijgeleverde

werkdagen

pennen kunnen

€
in

FDPOSYF

Exacte afmetingen: 1020(h) x 2050(b) mm
117g/m2 vlaggendoek + frame
Ook beschikbaar in optioneel
banner textiel

worden
gebruikt om de
banner vast te
maken in een
zachte
ondergrond.

Berg de pennen
netjes op in het
speciale zijvak
van de draagtas.
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VLAGGEN
Kies de juiste stijl voor je promotie, of
kies voor een rugtas vlag om je uiting
mee op weg te nemen.
Bijgesloten bij staande vlaggen:
• Enkelzijdige afbeelding
• 117g/m2 polyester
• Vlaggenstok
• Draagtas
Optionele extra’s:
• Met tussenin block out doek om
‘doorschijnen’ uit te sluiten
• Keuze in voeten
• Breed geweven luchtdoorlatend
materiaal voor meer blootgestelde
omgevingen. (alleen enkelzijdig)

TEARDROP

QUILL

EMPIRE

Standaard + afbeelding

Standaard + afbeelding

Standaard + afbeelding

€

€

€

STAANDE VLAG

STAANDE VLAG

STAANDE VLAG

3.0m

135

FDFQ270

117

FDFF360

135

FDFE350

of alleen afbeelding €94

of alleen afbeelding €75

of alleen afbeelding €94

FDFQ270F

FDFF360F

FDFE350F

in

werkdagen

in

werkdagen

in

werkdagen

Exacte afmetingen:

Exacte afmetingen:

Exacte afmetingen:

Gemonteerde hoogte: 2900mm

Gemonteerde hoogte: 3720mm

Gemonteerde hoogte: 3730mm

Afbeelding: 2300(h) x 1160(b) mm

Afbeelding: 3000(h) x 700(w) mm

Afbeelding: 2500(h) x 700(w) mm

117g/m2 enkelzijdig vlaggendoek

117g/m2 enkelzijdig vlaggendoek

117g/m2 enkelzijdig vlaggendoek

stok + kruisvoet

stok + kruisvoet

stok +kruisvoet

Al deze staande

Was de vlaggen op

vlaggen zijn geschikt

30° voor gebruik in nat

voor buiten in een

weer om het uitlopen

wind tot 24 km/h.

van inkt te voorkomen.
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APOSTROPHE

RUGTAS VLAG

HYPHEN

RUGTAS VLAG

Rugtas + afbeelding

Rugtas + afbeelding

€

€

135

FDBFHO

148

FDBFAO

of alleen afbeelding €81 FDBFHOF

of alleen afbeelding €91 FDBFAOF

in

in

werkdagen

werkdagen

Exacte afmetingen:

Exacte afmetingen:

Afbeelding: 1250(h) x 450(b) mm

Afbeelding: 1250(h) x 400(b) mm

117g/m2 enkelzijdig vlaggendoek +

117g/m2 enkelzijdig vlaggendoek +

stok + rugtas

stok + rugtas

Rugtas vlaggen bevatten een
enkelzijdige afbeelding op 117
g/m2 gebreid polyester, stokken,
en een lichtgewicht mesh en
polyutheraan leren rugtas.
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KIES JE STANDAARD
KRUISVOET

VOETPLAAT

MUUR MONTAGE

Voor binnen en buiten

Voor binnen en buiten alleen

Voor binnen en buiten alleen

alleen op harde ondergrond

op vlakke ondergrond

op gladde, vaste muren

€30 per stuk FDFBCRB

€30 per stuk FDFBSQ

€25 per stuk FDFBWMB

KIES JE VLAG
MATERIAAL
ENKELZIJDIG
De optie voor de laagste
prijs. Je design wordt aan
één kant gedrukt. Bij zicht
van de achterzijde, zie je
een spiegelbeeld van de
andere zijde.

DUBBELZIJDIG
Voor een verschillende uiting
aan iedere zijde van de vlag

GRONDPEN

WATERSTANDAARD

WATERRING

Voor buiten op hechte

Buiten op vlakke ondergrond

Extra stabiliteit Kruis-,

ondergrond

met normale windcondities.

Vierkant- of Waterstandaard.

€25 per stuk FDFBGS

€30 per stuk FDFBWB

€11 per stuk FDFBWR

of dezelfde boodschap
op beide zijden. Er zit
een zwarte verdeler in het
midden om doorschijnen te
voorkomen.

LUCHTDOORLATEND
Voor omgevingen waar
heftige wind kan woeden,
kies voor enkelzijdig
luchtdoorlatend
materiaal dat tegen zware
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ROLL-UP
BANNERS
Deze draagbare Roll-up Banners zijn
ideaal voor evenementen binnen en
als permanente kantoor displays.
Kies voor een economische 440g/m2
PVC banner of 410g/m2
ondoorzichtig vliesmateriaal dat licht
doorlaten voorkomt en het opkrullen
van de zijkanten minimaliseert.
Beide zijn bedrukt met latex inkt, dit
geeft ze een kras-, UV- en
waterbestendige afwerking.
Inclusief:
• Banner stand en stok
• Enkelzijdige banner
• Draagtas
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BLURB

ROLL-UP BANNER

FORMAL

TELESCOPISCHE ROLL-UP BANNER

2.1 x 0.8m
Banner + afbeelding

Banner + afbeelding

€

€

84

in

BSPSVPVC

werkdagen

125

in

BSPNPPVC

werkdagen

Exacte afmetingen:

Exacte afmetingen:

Afbeelding: 2070(h) x 820(b) mm

Afbeelding: 1550 - 2210(h) x 794(b) mm

440g/m2 PVC banner

440g/m2 PVC banner

Twee uitklapbare voeten

Twee uitklapbare voeten

Vaste hoogte

Verstelbare hoogte
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PVC
BANNERS
Deze PVC banners zijn ontworpen voor
buiten gebruik, maar kunnen ook binnen
gebruikt worden.
Screen banners zijn afgewerkt met ogen,
zodat je ze kunt vastbinden aan traliewerk,
doelpalen, of reclameborden. Gewoon met
het gebruik van kabelbinders. Ze rollen
gemakkelijk op en kunnen worden
hergebruikt.
Daarnaast heeft onze nieuwe Exposure
banner een voet gevuld met water waar je de
bijgeleverde poster op kunt klikken.
Beide zijn bedrukt met latex inkt, dit geeft ze
een kras-, UV- en waterbestendige afwerking.
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SCREEN

EXPOSURE

BUITEN PVC BANNER

maat
0.5 x 1.0m
0.5 x 1.5m
1.0 x 2.0m
1.0 x 3.0m
1.0 x 4.0m
1.5 x 3.0m
1.5 x 4.0m
in

BUITEN BANNER STAND

per stuk

29
€43
€82
€120
€157
€176
€233
€

werkdagen

440g/m2 PVC

WW
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I EEU

KIES JE

LFPVC51

LFPVC515

LFPVC12

LFPVC13

EIGEN
MAAT

44

vanaf €
per m2

LFPVC153

PVC Banner + stand

185

€
in

BSPOBPVC

werkdagen

LFPVCBX

Vraag je lokale Nettl studio
LFPVC14

2.0 x 0.8m

Gemonteerde afmetingen:

voor prijs en minimale/

2000(h) x 800(b) x 540(d) mm

maximale afmetingen.

440g/m2 PVC | Full colour één zijde
Gelaste zomen + ogen
Gedrukt met latex inkt

LFPVC154

– water en UV resistant
Watergevulde voet + telescopische paal
+ versteldbare rails bevestiging
Draagtas apart beschikbaar

Full colour één zijde
Gelaste zomen
Gedrukt met latex inkt
– water en UV resistant
Geschikt voor binnen en buiten
Optionele ogen en
kabelbinders voor gemakkelijk ophangen
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POSTERS

No.1

SELLER

Ons brede aanbod in posters is om direct aan de muur

Neem een kijkje bij onze nieuwe reeks van zelfklevend

BINNEN
POSTER

FOLIE

CANVAS
KATOEN

vinyl. Gebruik ze voor opvallende vloerafbeeldingen, of

Poster met

Doorzichtig folie, als

Premium mat

voor de muur. Je kunt ze herpositioneren dus perfect

satijncoating gedrukt

echte eye-catcher in

katoen canvas met

voor kortetermijn-promoties.

op papier met

lichtbakken

natuulijke look, voor

te hangen of in een lijst te stoppen.

lichtvaste inkt

We hebben de meest voorkomende maten op een
rijtje gezet, maar ze zijn verkrijgbaar in iedere maat.
Kijk online voor onze minimum en maximum
afmetingen voor het gekozen product.

LICHTDOORLATEND

formaat

A3 420x297mm
A2 594x420mm
A1 841x594mm
A0 841x1189mm
2A0 1682x1189mm
per m2 1000x1000mm

vanaf

€15.30

€16.20

€19.80

elegante kunst

vanaf

LFPRMA3

LFPRMA2

LFPRMA1

€31.50

LFPRMA0

€31.50

LFPRMX

€48.60 LFPRM2A0

€11.70

€14.40

€19.80

LFPBBA3

LFPBBA2

LFPBBA1

€31.50

LFPBBA0

€31.50

LFPBBX

€43.20 LFPBB2A0

€24.30 LFPCCA3
€27.90 LFPCCA2
€34.20 LFPCCA1
€49.50 LFPCCA0

205g/m2 posterpapier

275g/m2 lichtdoorlatend folie

350g/m2 premium mat katoen

met satijn afwerking

Alleen geschikt voor gebruik

canvas

binnen
Getoonde prijzen zijn standaard levering– snellere levering mogelijk.
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vanaf
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FOLIE

FOAMEX
BORD

VINYL
STICKER

VLOER
STICKER

MUUR
STICKER

TAPIJT
STICKER

Dik duurzaam

Zelfklevend vinyl

Permanent

Zelfklevend vinyl,

Herpositioneerbaar

Zelfklevend textiel voor tijdelijke

folie met grijze

bevestigd op 3mm

zelfklevend vinyl met

geschikt voor

zelfklevend textiel

tapijt-,

achtergrond. Laat

foamex bord – als optie semiglans afwerking

tijdelijke afbeeldingen voor tijdelijke

geen licht door

gelamineerd

op vlakke vloeren

muurafbeeldingen

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

ONDOORZICHTIG

€19.80

LFPGBFA3

€42.30

€22.50 LFPGBFA2 €50.40
€28.80 LFPGBFA1 €66.60

vanaf
LFPDFA3

LFPDFA2

LFPDFA1

€43.20 LFPGBFA0 €102.60 LFPDFA0

€17.10

€19.80

LFPPSA3

LFPPSA2

€22.50 LFPPSA1
€34.20 LFPPSA0
€53.10

LFPPS2A0

€34.20 LFPPSX
410g/m2 Ondoorzichtig folie

150g/m2 permanent zelfklevend vinyl

150g/m2 permanent

Alleen geschikt voor gebruik

bevestigd op 3mm foamex

zelfklevend vinyl

binnen

Glans of matte laminering mogelijk

Glans afwerking

€34.20 LFPFLVA3
€37.80 LFPFLVA2
€44.10

LFPFLVA1

€59.40 LFPFLVA0

€72.90 LFPFLV2A
€59.40 LFPFLVX

170g/m2 zelfklevend vloervinyl

€37.80

€39.60
€51.30

vloer- en muurafbeeldingen

vanaf
LFPWLVA3

LFPWLVA2

LFPWLVA1

€69.30

LFPWLVA0

€69.30

LFPWLVX

€90.00 LFPWLV2A

€39.60

formaat
LFPMSVA3

A3

LFPMSVA2

A2

LFPMSVA1

A1

€98.10

LFPMSVA0

A0

€98.10

LFPMSVX

€47.70

€59.40

€109.80 LFPMSV2A 2A0

325g/m2 herpositioneerbaar

385g/m2 zelfklevend, multi-surface

zelfklevend muurtextiel

textiel

per m2
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BEDRUKT
TEXTIEL

De mogelijkheden zijn eindeloos met bedrukt
textiel. Je kunt ieder van onze stoffen kiezen, en
bedrukken met eigen design. De prijs gaat per
meter, en de minimale lengte is al vanaf één
vierkante meter. Iedere stof komt in verschillende
breedtes, dus check de minimum en maximum
breedte en lengtes bij je lokale Nettl studio.
De goedkoopste optie is onbewerkt ruw textiel,
handig als je het wilt gebruiken voor iets anders. Of
kies een zoom, dan werken we de randjes netjes af.
Andere optionele afwerkingen zijn ogen of
siliconen pezen. Voeg toe aan je winkelmandje om
de kosten te zien.
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VLAG

MESH

ACOUSTISCH

Meest lichtgewicht,

Geperforeerd mesh

geschikt voor dunne
gordijnen en binnen-

STRETCH TENT

DISPLAY

Ruw getextureerd

Zoals gebruikt in ons

Waterproof 100%

Voor retail en

materiaal is ideaal

akoestisch textiel

pop-up display reeks

polyester gecoate

showroom promotie

voor blootgestelde

voor maximale

goed voor display

textiel is perfect voor

doeleinden binnen

en buitenvlaggen.

omgevingen buiten

geluidsabsorptie

banners met spanning

items voor buiten

zoals tafellakens

per m2

per m2

per m2

per m2

per m2

per m2

€39

FDASFLAR

€39

FDASVENR

€61

FDASACR

€44

FDASSTRR

€55

FDASTENR

117g/2m gebreid

100g/m2 luchtdoorlatend

270g/m2 getextureerd

260g/m2 100% stretch

285g/m2 100% gecoate

polyester

textiel

akoestisch polyester

polyester

polyester

€44

FDASDISR

210g/m2 polyester

LICHTDOORLATEND

HONINGRAAT

Ideaal voor gebruik

Honingraat is een

in lichtbakken, groot

zeer textureerd textiel

en klein – optionele

met geluidsabsorptie

siliconen pezen

eigenschappen

per m2

per m2

€58

FDASBACR

€95

FDASACCR

165g/m2 PU gecoate

300g/m2 10mm

polyester

‘honingraat’ getextureerd
akoestisch textiel

in

werkdagen
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WE DRUKKEN
ALLES…
Stel je vraag en let’s go!

vind je dichtsbijzijnde webstudio op

www.nettl.com

Alle prijzen inclusief levering en btw..
Prijzen onderhevig aan verandering
Onderhevig aan onze algemene voorwaarden- R2.0

