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ETHODES van het

EXPOSEREN
&
PRESENTEREN
GRANDIOOS

h o o g w a ar

van je handel voor

d ige B E D R I J V E N als die va n jo u

EXPOSEREN
& PRESENTEREN
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 printtechnologie; 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

HOE
WERKEN
FABRIC
DISPLAYS

Onze losstaande displays zijn perfect

Fabric Displays bestaan uit twee delen; een sterk,

draagbaar en simpel in gebruik. Klik het

lichtgewicht, aluminium frame en een bedrukt

frame in elkaar, en trek dan de beprinte

textieldoek.

cover eroverheen.

Het 260 g/m2 ‘stretch’ textieldoek kan aan beide

Gebruik het bij netwerkmeetings,

kanten beprint worden. Het is ontworpen om

beurzen, of als point-of-sale display in je

strak om het frame te passen, door bevestiging

winkel.

met ritssluiting aan één kant. Het textieldoek kan

Aan het einde van je evenement, heb je
hem binnen enkele minuten ontmanteld

Fabric Display frames hanteren een

Elk deel is genummerd voor gemakkelijke

simpel ‘klik’ mechanisme.

identificatie en snelle montage.

Trek de cover over het frame

Alle Fabric Display’s worden geleverd met een

en rits dicht.

draagtas voor eenvoudig transport en opslag.

worden vervangen en het is mogelijk om extra
covers los te bestellen.

en ben je weer onderweg. Ieder display

Deze ‘nieuwe generatie’ van displays heeft

komt met een draagtas.

maximaal effect en maakt het probleem van
zichtbare lijnen in grotere displays verleden tijd.
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No.1
BEST
BEST
VERKOCHT
VERKOCHT

Elke banner klik
je binnen enkele
minuten in elkaar
en daarna kan de
beprinte cover
er simpelweg
eroverheen
worden
gespannen.
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PYTHON

BABY PYTHON

POP-UP BANNER

POP-UP BANNER

2,3 x 0,9m

1,9 x 1,0m

Een indrukwekkend statement.

Als je jezelf wilt presenteren

De cover is dubbelzijdig beprint

in een ruimte met een laag

zodat je van boodschap kunt

plafond, kan je kiezen voor

wisselen voor verschillende

de Baby Python. Deze is

events.

minder hoog en iets breder

N I EUW

dan de standaard Python.

Frame + cover

Frame + cover

€

€

317

FDSLDNFC

304

FDSWINFC

of alleen cover €195 FDSLDNC

of alleen cover €169 FDSWINC

in

in

werkdagen

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 930(b) mm

Exacte afmetingen: 1890(h) x 1000(b) mm

260g/m2 stretch textieldoek + frame

260gsm ‘Stretch’ fabric cover + frame

Dubbelzijdig beprint

Dubbelzijdig beprint
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KING PYTHON

POP-UP BANNER

NNI EUW
EW

AXE

BEST

POP UP BANNER

VERKOCHT

3,5 x 1,2m

2,0 x 0,9m

Deze enorme banner zal boven

Ideaal voor aanwijzingen en

alles en iedereen uittorenen.

navigatie tijdens evenementen

Een uitstekende manier om je

of in je winkel.

beursstand een unieke

Frame + cover

uitstraling te geven. De voet is
verzwaard voor meer stabiliteit.

Frame + cover

655

€

FDSDUBFC

of alleen cover €408 FDSDUBC
in

werkdagen

304

€

FDSTKOFC

of alleen cover €169 FDSTKOC
in

werkdagen

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

Exacte afmetingen: 3500(h) x 1200(b) mm
260gsm ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
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PEACOCK

PADIUM

TABLET DISPLAY BANNER

POP UP KIOSK

POP UP LITERATUURHOUDER

2,2 x 0,6m

1,3 x 0,4m

2,3 x 1,0m

1,5 x 0,4m

Voeg een tablet toe en verbindt

Sluit een tablet aan om de

Perfect als informatiekiosk of

In iedere houder kan je tot 5

met een groot scherm.

details van de bezoekers te

sample give-aways.

cm aan A4 liggende brochures

MEDIA DISPLAY BANNER

BOOTH

KANGAROO

kwijt.

registreren of om je aanbod uit

Frame + cover

te leggen.

Kiosk + cover

Frame + cover

€

Frame + cover

€

€

399

FDSOSLFC

of alleen cover €224 FDSOSLC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2200(h) x 595(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
Inclusief TV beugel, een houder voor tablets
van verschillende maten en twee zwarte
metalen houders voor literatuur
Exclusief tablet en TV

€

213

FDSOSAFC

of alleen cover €114 FDSOSAC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 1290(h) x 440(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
Inclusief houder voor tablets van
verschillende maten

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

399

FDSBARFC

of alleen cover €184FDSBARC
Topbanner + cover €184 FDSBAHFC
in

werkdagen

Exacte afmetingen:
960(h) x 960(w) x 500(d) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Gepresenteerd met optionele

221

FDSPARFC

of alleen cover €121 FDSPARC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 1540(h) x 360(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
Inclusief twee metalen
literatuurhouders

topbanner: 2300(h) mm
Platte verpakking voor handig transport

Exclusief tablet

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT
10
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GEBOGEN
BEURSWANDEN

CURVE 30

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

GEBOGEN BEURSWAND

2,3 x 3,0m
Onze meest opvallende

Ooit wel eens zo’n frame met panelen
en magneetstrips moeten opbouwen?
Geen pretje.
Onze gebogen beurswanden zijn binnen
enkele minuten gemonteerd. Ieder heeft
een doorlopend ontwerp 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 verkrijgbaar. En
de magie van stretch textieldoek is dat
je iedere keer kunt wisselen tussen

beurswand; wel drie meter breed.

ENKELZIJ D IG

DUB B ELZIJ D IG

Frame + cover

Frame + cover

€

€

506

FDSRO0FC

642

FDSROMFC

of alleen cover
€395 FDSRO0C

of alleen cover
€481 FDSROMC

in

in

werkdagen

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 2990(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint, of alleen voorkant met witte achterkant

voor- en achterzijde. Een boodschap
voor het ene evenement, en een andere
boodschap voor het volgende.
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13

CURVE 24

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

GEBOGEN BEURSWAND

2,3 x 2,5m
Lichtgewicht en elegant, een perfecte
achtergrond voor jouw evenement.

ENKELZIJ D IG

DUB B ELZIJ D IG

Frame + cover

Frame + cover

€

€

429

FDSBL0FC

538

FDSBLNFC

of alleen cover
€269 FDSBL0C

of alleen cover
€377 FDSBLNC

in

in

werkdagen

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 2480(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint, of alleen voorkant met witte achterkant
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RECHTE
BEURSWANDEN

STAGE 46

RECHTE BEURSWAND

2,3 x 4,6m
Onze breedste banner,

Deze rechte beurswanden zijn net zo
indrukwekkend als de gebogen, maar
met een iets kleiner oppervlak.
Combineer onze Stage 46, Stage 30
en Stage 18 met verbindingssets om
displays in een L-Vorm of U-Vorm te
creëren en lelijke aansluitingen te
verbergen (pagina 21).

maar met weinig oppervlak.

ENKE L ZIJDIG

DU BBEL ZIJDIG

Frame + cover

Frame + cover

€

€

863

FDSSA0FC

825

FDSSANFC

of alleen cover
€680 FDSSA0C

of alleen cover
€824 FDSSANC

in

in

werkdagen

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 4572(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint, of alleen voorkant met witte achterkant
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TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

STAGE 30

STAGE 18

RECHTE BEURSWAND

RECHTE BEURSWAND

2,3 x 2,9m
Maak een achterwand voor een beursstand
of gebruik als kamerverdeler.

E N K E LZIJDIG

DU BB ELZIJ D IG

Frame + cover

€

€

FDSNY0FC

681

FDSNYCFC

of alleen cover
€420 FDSNY0C

of alleen cover
€506 FDSNYCC

in

in

werkdagen

Gebruik als smalle stand-alone beurswand of verbindt met
een Stage 30 of Stage 46 om een hoek in de stand te

Frame + cover

546

2,3 x 1,8m

werkdagen

Exacte afmetingen: 2270(h) x 2900(b) mm

maken met de optionele verbindingsset (pagina 21).

ENKELZIJ D IG

DU BBEL ZIJDIG

Frame + cover

Frame + cover

€

€

403

FDSCH0FC

499

FDSCHIFC

of alleen cover
€256 FDSCH0C

of alleen cover
€364 FDSCHIC

in

in

werkdagen

werkdagen

260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint, of alleen voorkant met witte achterkant

Exacte afmetingen: 2270(h) x 1800(b) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint, of alleen voorkant met witte achterkant
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RIALTO

NN
I EEW
UW

BRIDGE

2,3 x 0,8m
De Rialto Bridge kan aan elke Stage 18,
Stage 30 of Stage 46 beurswand
gekoppeld worden.

Frame + cover

546

€

FDSHAMFC

of alleen cover €367 FDSHAMC
in

werkdagen

STAGE
BANNER
VERLICHTING VERBINDINGSSETS
LED VERLICHTING

SET VOOR RECHTE BEURSWANDEN

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

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

de bovenkant van het buisvormige

Creëer een L-vorm met de 90 graden

aluminium frame, maak gebruik van

verbindinsset of langere rechte displays

een ‘c’-vormige klem (bijgesloten).

met de 180 graden verbindingsset.

Light + clamp

Klemmenset

€

€

116

in

FDLEDC12

werkdagen

30

in

werkdagen

Exacte afmetingen:

Rialto Bridge gemonteerd op een Stage 30 Beurswand.
Hang een TV op aan het frame (beugel inclusief, exclusief TV).

2270(h) x 800(b) x1850(d)

12 watt LED spotverlichting

Stage Verbindingsset

260gsm ‘Stretch’ fabric cover + frame

Zwarte afwerking

180 graden FDSCK180

Dubbelzijdig beprint

Inclusief klem voor eenvoudige bevestiging

Stage Verbindingsset

Inclusief aluminium frame, TV beugel,

3m voedingskabel

klemmen, inbussleutel en draagtas

Geschikt om te gebruiken met de volgende
producten:

90 graden FDSCK90
Eén paar aluminium
c-clips per set

Python, Kangaroo, Axe, Curve 24, Curve 30,
Stage 18, Stage 30, Stage 46, Booth (met

20

topbanner), Peacock, Huddle & Embrace.

21

EMBRACE U
U-VORM STAND

2,0m

STANDS

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,
Huur bij je volgende evenement

beide zijn bedrukt.

een stand met alleen

Frame + cover

vloeroppervlak en knal er één van
deze jongens neer. Ze zijn in het
echt nog indrukwekkender!
Of gebruik ze in je kantoor om
een inspirerende werkplek te
creëren of afgesloten meetings
in te houden.

22

€

3,0m

1.300

FDSCAPFC

of alleen cover €811 FDSCAPC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 3000(b) x 2000(d) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
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HUDDLE

OPLOPENDE STAND

2,0 x 3,0m
Opvallende, ééndelige, voorgevormde en
dubbelzijdig beprinte stand. De spiraalvorm
begint links laag en loopt vervolgens op.

Frame + cover

€

1.300

FDSBEIFC

of alleen cover €811 FDSBEIC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 1250-2300(h) x 3000(b) x 2000(d) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame

2,0m

Dubbelzijdig beprint

24

3,0m

25

SNUGGLE

NN
I EEW
UW
2,5m

C-VORM STAND

2,5 x 2,9m

C-VORM STAND

2,4 x 2,0m

Deze stand omarmt je aan beide

2,9m

Een knusse stand van 1,8m hoog met

kanten en loopt op in het midden.

een oppervlakte van 2,4m bij 2m.

Frame + cover

Frame + cover

1.300

€

FDSPREFC

of alleen cover €811 FDSPREC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 2300(h) x 2850(b) x 2500(d) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
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NIEUW

2,0m

EMBRACE C

2,4m

1.040

€

FDSWELFC

of alleen cover €655 FDSWELC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 1800(h) x 2400(b) x 2000(d) mm
260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame
Dubbelzijdig beprint
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AKOESTISCHE
COVERS

SOUND COVER 15

SOUND COVER 18

AKOESTISCHE SCHERMCOVER

AKOESTISCHE SCHERMCOVER

1.5 x 1,5m
1,5
1.5m

1,8 x 1,5m

Verberg lelijke scheidingswanden op

Gepresenteerd in honingraat textiel – ook

kantoor met deze dubbelzijdige covers.

beschikbaar in getextureerd akoestisch textiel

Getextureerde textielhoes

Getextureerde textielhoes

zakken.

€

€

Ga uit je dak met de ontwerpen

in

Pimp je saaie scheidingswanden op
kantoor met deze sexy covers. Ze
werken als grote hoezen die over je
standaard scheidingswanden laat

voor beide kanten en het
tussenstuk, en maak je kantoor een
levendige en productieve werkplek.
Er is verschillende keuze in textiel;

284

FDM15C

werkdagen

313

in

FDM18C

werkdagen

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

een grove textuur, of funky
honingraat. Beide hebben extra
akoestische eigenschappen voor
een geluiddempend effect.

28

ANDERE
OTHER

MATEN
SIZES
BESCHIKBAAR
AVAILABLE
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KOLA MAX

KOLA LITE

0,5 x 0,5m

0,4 x 0,4m

Een comfortabel en compact blok van

Betaalbare, gepersonaliseerde zitblokken zijn handig om zitplekken

schuim voor informele gesprekken.

te creëren bij je evenement en de boel opgeruimd te houden.

gebruiken.

Zitblok + cover

Zitblok + cover

Zet op iedere zijde je logo of

€

€

ZITGELEGENHEID
Heb je de huurprijs van
beursmeubels gezien?
Dan kun je beter kiezen voor
deze zitblokken, en ze daarna
bij terugkomst in je kantoor

kies een gaaf ontwerp dat bij
je merk past.

ZITBLOK

213

FDSBOSFC

of alleen cover €161 FDSBO6SC
in

werkdagen

ZITBLOK MET OPBERGRUIMTE

in

135

FDSDU1FC

werkdagen

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

Exacte afmetingen: 450(h) x 450(l) x 450(d)mm

260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + frame

260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover

Verborgen opbergruimte onder zitvlak

+ schuimblok

Ook verkrijgbaar met zwart zitvlak voor €11 minder

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

30

31

THE ISLAND

GIRAFFE

1,2 x 1,2m

0,9 x 0,4m

WATERDICHTE ZITZAK

Creëer comfortabele loungeruimtes
met deze megagrote zitzakken.

Zitzak + hoes

200

€

FDSBALFC

BARKRUK

Stoel + cover

197

€

FDSLASFC

of alleen cover €135 FDSWA4C
in

werkdagen

of alleen de hoes €125 FDSBALC

Exacte afmetingen:

in

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

werkdagen

Zithoogte 630(h) mm
Exacte afmetingen: 1200(b) x 1200(l) mm

Massief houten frame met

285g/m2 ‘Tent’ fabric over + binnenhoes

schuimrubberen kussen

+ polystyreen bonen
Dubbelzijdig beprint
Brandvertragend en bestand tegen vervagen

32

260g/m2 stretch cover
Montage vereist

33

TAFELS

MOJITO

POP-UP STATAFEL

TOP
BEST

SELLER
VERKOCHT

BELLINI

OPKLAPBARE STATAFEL

1,1 x 0,8m

1,1 x 0,6m

Maak je evenement nog persoonlijker

Perfect als een demostation met

Betaalbare aluminium tafel die omklapt

met zelf ontworpen tafels. Iedere tafel

barkrukken of voor staande meetings.

voor gemakkelijk opbergen en transport.

aan de binnenzijde en een hoes van

Tafel + cover

Tafel + cover

rekbaar textiel.

€

€

heeft een pop-up of flip-top systeem

Of, als je al een tafel hebt, kies één van

364

FDSRIOFC

252

FDSVENFC

de standaard maat tafelkleden, of

of alleen cover €184 FDSRIOC

of alleen cover €178 FDSVENC

ontwerp één die bij je eigen afmeting

in

in

past

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

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

260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + table

260g/m2 ‘Stretch’ fabric cover + table

Volledig beprint

Volledig beprint

Plat verpakt voor handig transport

Is niet plat te verpakken

werkdagen

werkdagen

Blad klap je opzij voor
handig opbergen

34

35

MARGARITA
TEXTIELTAFEL

0,7 x 0,8m
De juiste hoogte die past bij de
Kola Max of Kola Lite zitblokken.

Vierkante opklaptafel + textielhoes

252

€

FDSMEXFC

of alleen textielhoes €156 FDSMEXC
in

werkdagen

Exacte afmetingen: 735(h) x 855(b) x 855(d) mm
260g/m2 stretch textielhoes + vierkante opklaptafel
Volledig beprint

ARTHUR 5 & 6

ARTHUR JUNIOR

GUINEVERE

1,8 x 3,2m

1,0 x 2,0m

1,8 x 2,8m

Personaliseer je beurs tafel met een mooi promotioneel

Een gepersonaliseerde look

tafelkleed dat drie kanten van de tafel bekleed.

voor de laagste prijs.

voor 1,5m hoge tafel voor 1,8m hoge tafel

Tafelloper voor opklaptafel

€

€

AANSLUITENDE TAFELKLEDEN
TA
G EFTEAL

CUSTOM
OP
MAAT
SIZE
Vraag
Ask for
naar
a price.
prijzen

148

in

FDTCAR5

werkdagen

161

€
in

FDTCAR6

werkdagen

TAFELLOPER

83

in

FDTRARJ

werkdagen
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I EEW
UW

LOSHANGEND TAFELKLEED

KGI E T
SA
JE

CUSTOM
EIGEN
SIZE
MAAT

29
44

from £
vanaf
€
per m2
FDASDISH

Seeop
website
for price
Kijk
de website
voor
andprijs
minimum/maximum
en minimale/
dimensions.
maximale
afmetingen.

Deze zijn ontworpen voor 1,8m hoge opklaptafels, maar vraag
ons om ze voor je op maat te maken als dat nodig is.

Tafelkleed voor opklaptafel

€
in

122

FDTCGU6

werkdagen

Exacte afmetingen: Arthur 6: 1790 x 3280mm

Exacte afmetingen: 1000 x 2000mm

Arthur 5: 1800 x 3000mm

Exacte afmetingen: 1800 x 2800mm (voor een 1,8m opklaptafel)

210g/m2 polyester textiel

210g/m2 polyester textiel

210g/m2 polyester textiel | omgezoomd | exclusief tafel

Enkelzijdig beprint | omgezoomd | exclusief tafel

Enkelzijdig beprint | omgezoomd | exclusief tafel

Volledig beprint

Platte verpakking voor handig transport

36
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SPANDOEK
FRAMES

LIGHTBOX

DUBBELZIJDIG STAAND LICHTFRAME

Lichtframe + peesdoek
gemeenschappelijke ruimte met deze prachtige
spandoekframes.

vanaf
in

1.795

€

FDLB1020 + FDLBGE2

werkdagen

Ieder heeft een aluminium frame, met dunne

Prijs grotere afmetingen: 2000(h) x 1000(w) mm

sleuven. Bevestig de op textiel geprinte

Vrijstaand dubbelzijdig lichtframe, aluminiumframe

afbeelding, voorzien van een siliconen pees en

met gootjes voor het bevestigen van afbeeldingen.

tot de rand gestikt, door het textiel over het

Montage vereist

frame te spannen. De afbeelding strekt tot de

Prijs inclusief 2x textielafbeeldingen:

rand van het frame uit, zodat het een groot

165g/m2 verlicht PU gecoat polyester

doorlopend beeld geeft.

Afgewerkt met zoom en siliconen pees

Muurframes kunnen op een egale muur worden
geschroefd, en Vloerframes zijn vrijstaand.
Lichtframes hebben een rij met LED verlichting
in het frame welke de afbeelding van binnenuit
verlichten.
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GEMONTEERD MUURDISPLAY

2,0 x 1,0m

verschillende maten beschikbaar

Maak een kleine kunstgalerie van iedere gang of

WALL BOX
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

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 textieldoeken.

het bevestigen van textielafbeeldingen.

Montage vereist

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 textieldoeken ook los verkrijgbaar

Frame en textieldoeken ook los verkrijgbaar
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HEKWERK & COVERS

BARRIERS

BARISTA

NN
I EEW
UW

CAFÉ BARRIÈRE

Kies je STARTERSKIT
ENKELZIJ DIG
Pimp your crowd control barriers or building
site fences with our neat range of covers.
They’re printed on a vented fabric which lets
air flow through, meaning they’re less likely
to get toppled by the wind. They just slip
over the top of your existing barriers. Just
secure with cable ties and you’re done.
Standard sizes available or we can make
them to custom size.

1,2m
1,5m
1,7m
in

291
€311
€330
€

D UB B ELZIJ D IG

FDC5T0K1

FDC7T0K1

1,5m

je eigen stijl te doen. Een starterskit bevat een banner, twee
palen, twee voetdelen en twee kruisstangen voor extra
stevigheid.Je kunt vervolgens uitbreiden met een losse cover,
één paal, één voetdeel en twee kruisstangen. Monteer ze in elke
gewenste vorm.

FDC5T4K1

FDC7T4K1

Kies je UITBREIDING

1,2m

begint en eindigt. Gebruik onze Café Barriers om dit volledig in

FDC2T4K1

werkdagen

ENKELZIJ D IG

Laat bezoekers van je evenement duidelijk weten waar je stand

328
€360
€390
€

FDC2T0K1

1,7m

221
€243
€265
€

D UB B ELZIJ D IG

FDC2T0K2

FDC5T0K2

FDC7T0K2

263
€295
€325
€

FDC2T4K2

FDC5T4K2

FDC7T4K2

Geprint op 285g/m2 ‘Tent’ fabric - enkelzijdig of dubbelzijdig
Gemonteerd formaat: 1000(h) x 1600-2100(b) mm
Starterskit

Uitbreiding

2 x voetdeel met stang

1 x voetdeel met stang

2 x kruisstang

2 x kruisstang

1 x banner

1 x banner

Optioneel frame

50

€

Geschikt voor een A4 liggende poster
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BREEZE

BOUNCER

BUILDER

WINDSCHERM

DRANGHEK BANNER

HEKWERK BANNER

0,9 x 3,7m

1,0 x 2,2m

1,8 x 3,2m

Een goedkope manier om je

Beprinte hekwerkbanner

Beprinte hekwerkbanner

€

€

stand af te scheiden op
feesten en markten. Sla de
houten palen in het gras en

in

je bent klaar.

Palen + beprinte fabric

156

€
in

150

FDSAM0FC

werkdagen

FDBACBC

werkdagen

940(h) x 3760(b) mm
Windscherm (3 delen)

in

FDBACBS

werkdagen

27
42

vanaf
from £
€
per m2
FDASVENE

Kijk
Seeop
website
de website
for price
voor
andprijs
minimum/maximum
en minimale/
maximale
dimensions.
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 beprint
Perforatie in het textiel laat gemakkelijk wind door

Exacte afmetingen:

150

KGI E T
SA
JE

CUSTOM
EIGEN
MAAT
SIZE

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 beprint
Perforatie in het textiel laat
gemakkelijk wind door

+ 4 houten palen
Enkelzijdig beprint op 285g/m2
waterdicht ‘‘Tent’ Fabric’

42

43

PARTYTENTEN

Beprinte partytenten zijn populair op

Elk dak is van waterafstotend materiaal

markten, festivals en beurzen. Ons

gemaakt, dat je producten droog houdt

assortiment is uitgebreid met goedkopere

tijdens regen.

opties. Zo haal jij het meeste uit je

Klik het aantal wanden dat je wilt gebruiken

marketingbudget.

simpel vast. Een volledig dichte wand hangt

Het frame voor de partytent is altijd

aan de bovenkant, of kies voor een half open

hetzelfde. Het is compact en dus simel op te

versie. Deze leveren we met een stevige

bergen, klapt soepel uit en staat vervolgens

stang.

stevig op zijn poten.

En vergeet niet dat je alle geprinte

Je hebt de keuze uit een standaard zwart

onderdelen los kunt kopen. Zo kun je

dak, je naam en logo geprint op de

makkelijk van boodschap wisselen tijdens

overhangende stukken of je eigen ontwerp

verschillende seizoenen of evenementen,

volledig beprint over alle zijden en het dak.

maar wel hetzelfde frame blijven gebruiken.
Gaaf!

Deze ‘Marquis’ partytent
heeft een volledig geprint

44

dak plus een halve en

Frame klapt in tot een

Trek de poten uit elkaar –

volledige geprinte wand.

handzaam formaat.

het frame bouwt zichzelf op.

Leg het dak op het frame.

Plaats de hoeken en op juiste plaats
en maak vast.

45

GAZEBOS

ONTWERP JE PARTYTENT
Kies je DAK
De goedkoopste partytenten hebben een onbeprint
zwart dak. Upgrade en laat de overhangende delen
of zelfs het hele dak beprinten.

Zwart onbeprinte ‘Chief ’
Rand beprinte ‘Viceroy’
Volledig beprinte ‘Marquis’
in

tot

374
€445
€914
€

FDSMUMFC

FDSDELFC

FDSGZBFC

werkdagen

Voeg je WANDEN toe
Misschien wil je helemaal geen wanden, of
mix ‘n match halfhoge of volledige wanden,
enkel- of dubbelzijdig beprint. Halfhoge
wanden zijn inclusief stang voor stevigheid.

3x3x3m Partytent – frame & dak
Geprint op waterdicht 285g/m2 'Tent’ Fabric

Deze ‘Marquis’ partytent
heeft een volledig geprint
dak plus twee halfhoge en
een volledige wand.

46

ENKELZIJ DIG

Halfhoog
Volledig

200
€244

€

D UB B ELZIJ D IG

300
€437

€

Gemonteerde grootte (cm): 300(w) x 300(h) x 300(d)

Deze ‘Viceroy’ partytent

Wanden enkel- of dubbelzijdig beprint

heeft een beprinte rand plus

Brandvertragend en bestand tegen vervagen

een enkelzijdige halfhoge en

Inclusief robuust stalen frame, draagtas, haringen en

volledige wand - €889

lijnen
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BUITEN

GLIMMER

BONDI
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PARASOL
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STRANDSTOEL

2,8 x 1,8m

0,6 x 1,0m
Gepersonaliseerde strandstoelen zijn fantastisch om
binnen en buiten te gebruiken voor wat extra aandacht.

Frame + cover

122

€
in

FDSWAIFC

werkdagen

Gemonteerde grootte (mm): 580(w) x 1000(d)

Elk paneel kan individueel

Aanpasbare hoogte (mm): 680 - 860(h)

ontworpen worden, of laat

285g/m2 bestand tegen vervagen

hetzelfde patroon doorlopen.

‘Tent’ fabric en massief houten

Paal + beprinte parasol

Enkelzijdig beprint

opklapbaar frame

265

€
in

FDSMIAFC

werkdagen

Exacte afmetingen: 2800(h) x 1800(d)mm
285g/m2 bestand tegen vervagen
‘Tent’ fabric

48

Enkelzijdig beprint
Aluminium paal

optioneel:
watertank €35

49

POP-OUT
BANNERS
Onze Pop-out Banners zijn gemakkelijk
in elkaar te zetten door de ‘pop-out’
constructie methode. Gewoon loslaten
uit de draagtas en zie hoe het zichzelf in
een oogwenk in elkaar zet.
Fantastisch voor binnen en buiten.

LOLLY

JELLY

POP-OUT BANNER

POP-OUT BANNER

1,8 x 1,0m

1,0 x 2,0m

€
in

226

FDPOMOF

werkdagen

€
in

226

FDPOSYF

werkdagen

Exacte afmetingen: 1840(h) x 1050(b) mm

Exacte afmetingen: 1020(h) x 2050(b) mm

117g/m2 ‘Vlag’ fabric + frame

117g/m2 ‘Vlag’ fabric + frame

Dubbelzijdig beprint

Dubbelzijdig beprint

Ook beschikbaar in ‘Banner’ textiel

Ook beschikbaar in ‘Banner’ textiel

Altijd inclusief: 2x enkelzijdige panelen
met ontwerp bevestigd aan frame met
veer, een draagtas, oogjes voor
bevestiging en 6 haringen.

50
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VLAGGEN

MAAK JE EIGEN VLAG
IN DRIE SIMPELE STAPPEN

Laten we een klein experiment doen. Op
weg naar huis vanavond, tel het aantal
vlaggen eens. Je ziet ze namelijk echt
overal.
Waarom? Voor relatief weinig geld heb je
een drie meter hoog en wapperend stuk
marketing voor je bedrijf. Ze zijn hun
waarde meer dan waard. Het is niet voor
niets dat bedrijven ze vooral op
parkeerplaatsen en voor hun deur

STAP 1

STAP 3

Onze vlaggen zijn zowel binnen als buiten

KIES JE
STIJL

STAP 2

te gebruiken. Ze zijn dubbel omgezoomd

Kies uit een Teardrop, Quill

De goedkoopste optie is

Kies de juiste voet die past

of Empire vorm, afhankelijk

enkelzijdig ‘Vlag’ materiaal. Voor

bij de ondergrond waarop

van je smaak. Zie volgende

open (buiten)ruimtes kies je voor

je de vlag gaat plaatsen.

pagina.

‘Mesh’. Of kies voor dubbelzijdig

Wij hebben mogelijkheden

zodat je boodschap aan beide

voor binnen, op gras, aan de

kanten goed zichtbaar zijn.

muur en voor op de stoep.

plaatsen.

voor extra duurzaamheid. En voorzien van
robuuste ogen om ze mee te bevestigen.
Altijd ontworpen om vaker te gebruiken.

52

KIES JE
MATERIAAL

KIES JE
VOET

53

STAP 1

TEARDROP
STAANDE VLAG

QUILL

STAANDE VLAG

EMPIRE
STAANDE VLAG

STAP 2

KIES JE VLAG
MATERIAAL

2,9m

3,6m

3,5m

ENKELZIJDIG

Standaard + vlag

Standaard + vlag

Standaard + vlag

prijs. Je design wordt aan

135

€

FDFQ270

117

€

FDFF360

135

€

FDFE350

of alleen vlag €75

of alleen vlag €94

FDFQ270F

FDFF360F

FDFE350F

werkdagen

in

werkdagen

in

werkdagen

alleen op vlakke ondergrond

op gladde, vaste muren

€30 per stuk FDFBCRB

€30 per stuk FDFBSQ

€25 per stuk FDFBWMB

GRONDPEN

WATERTANK

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

Voor een verschillende

Gemonteerde hoogte: 3600mm

Gemonteerde hoogte: 3500mm

uiting aan iedere zijde

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

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

Afbeelding: 2540(h) x 700(b) mm

van de vlag of dezelfde

117g/m2 enkelzijdig ‘Vlag’ fabric

117g/m2 enkelzijdig ‘Vlag’ fabric

117g/m2 enkelzijdig ‘Vlag’ fabric

boodschap op beide

+ standaard

+ standaard

+ standaard

zijden. Er zit een zwarte
verdeler in het midden
om doorschijnen te

54

Voor binnen en buiten, alleen

alleen op harde ondergrond

DUBBELZIJDIG

Gemonteerde hoogte: 2900mm

optionele €12 ‘Kruis’ voet (zie pag. 55)

MUUR MONTAGE

Voor binnen en buiten,

andere zijde.

Exacte afmetingen:

Alle vlaggen hier afbeeld zijn inclusief

VOETPLAAT

Voor binnen en buiten,

een spiegelbeeld van de

Exacte afmetingen:

voor buiten in een wind tot 24 km/h

KRUISVOET

van de achterzijde, zie je

Exacte afmetingen:

Al deze staande vlaggen zijn geschikt

KIES JE VOET

één kant gedrukt. Bij zicht

of alleen vlag €94
in

De optie voor de laagste

STAP 3

Was de vlaggen op
30° voor gebruik in nat
weer om het uitlopen
van inkt te voorkomen.

voorkomen.

VENTILEREND
Voor omgevingen waar
heftige wind kan woeden,
kies voor enkelzijdig
luchtdoorlatend
materiaal dat tegen zware
omstandigheden kan.

55

EMBASSY

APOSTROPHE
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KIOSKVLAG

RUGTAS VLAG

RUGTAS VLAG

0,7 x 1,6m

1,2m

1,2m

Alleen vlag

Rugtas + standaard + vlag

Rugtas + standaard +

£

€

€

97

in

135

FDFKAN55

FDBFH0

of alleen vlag €81 FDBFHOF

werkdagen

in

werkdagen

Exacte afmetingen: 760(b) x 1680(h) mm

148

FDBFAO

of alleen vlag €91 FDBFAOF
in

werkdagen

Dubbelzijdig beprint op 117g/m2 ‘Vlag’ fabric

Exacte afmetingen:

Exacte afmetingen:

Gebruik met een 45 graden vlaggenmast (niet meegeleverd)

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

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

117g/m2 enkelzijdig ‘Vlag’ fabric

117g/m2 enkelzijdig ‘Vlag’ fabric

+ standaard + rugtas

+ standaard + rugtas

Ook beschikbaar

WINDSOR

Rugtas vlaggen bevatten een
NN
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UW

MASTVLAG
diverse formaten beschikbaar vanaf
56

HYPHEN

55

€

enkelzijdige ontwerp op 117 g/
m2 gebreid polyester, stokken,
en een lichtgewicht mesh en
polyutheraan leren rugtas.

57

ROLL-UP
BANNERS
Deze draagbare Roll-up Banners zijn
ideaal voor evenementen binnen of
voor permanent op kantoor.
Kies voor een economische 440g/m2
PVC banner of 410g/m2
ondoorzichtig materiaal dat licht
doorlaten voorkomt en het opkrullen
van de zijkanten minimaliseert.
Beide zijn bedrukt met latex inkt, dit

BLURB

FORMAL

ROLL-UP BANNER

LUXE ROLL-UP BANNER

2,1 x 0,8m

2,2 x 0,8m

Banner + systeem

Banner + systeem

€

€

84

in

BSPSVPVC

werkdagen

in

125

BSPVIPVC

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

Enkele uitklapbare voet

Vaste hoogte

Verstelbare hoogte

Inclusief luxe draagtas

Inclusief luxe draagtas

geeft ze een kras-, UV- en
waterbestendige afwerking.
Elke banner komt inclusief draagtas.

58

59

PVC
BANNERS

SCREEN

PVC BANNER VOOR BUITEN

maat

per stuk

0,5 x 1,0m
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.

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

Daarnaast heeft onze nieuwe Exposure

in

banner een voet gevuld met water waar je de

440g/m2 PVC

bijgeleverde poster op kunt klikken.
Beide zijn geprint met latex inkt, dit geeft ze
een kras-, UV- en waterbestendige afwerking.

EXPOSURE

29
€43
€82
€120
€157
€176
€233

werkdagen

€

BANNER STAND VOOR BUITEN

KGI E T
SA
JE

LFPVC51

LFPVC515

LFPVC12

LFPVC13

CUSTOM
EIGEN
MAAT
SIZE

29
44

vanaf
from £
€
per m2

and
voor
minimum/maximum
prijs en minimale/
maximale
dimensions.
afmetingen.

LFPVC153

PVC Banner + stand

€
in

185

BSPOBPVC

werkdagen

LFPVCBX

Vraag
Seeje
website
lokale Nettl
for price
studio
LFPVC14

2,0 x 0,8m

Gemonteerde afmetingen:
2000(h) x 800(b) x 540(d) mm
440g/m2 PVC | Enkelzijdig beprint
Gelaste zomen + ogen
Geprint met latex inkt

LFPVC154

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

Enkelzijdig beprint
Gelaste zomen
Geprint met latex inkt
– water en UV bestendig
Geschikt voor binnen en buiten
Optionele ogen en

60

kabelbinders voor gemakkelijk
ophangen
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POSTERS

No.1
BEST
SELLER
VERKOCHT

Ons brede aanbod in posters is om direct aan de muur

Neem een kijkje bij onze nieuwe reeks van zelfklevend

BINNEN
POSTER

FOLIE

KATOEN
CANVAS

vinyl. Gebruik ze voor opvallende vloerafbeeldingen, of

Poster op met satijn

Doorzichtig folie, als

Premium mat

voor de muur. Je kunt ze herpositioneren dus perfect

gecoat papier geprint

echte eye-catcher in

voor kortetermijn-promoties.

met lichtvaste inkt

lichtbakken

te hangen of in een lijst te stoppen.

LICHTDOORLATEND

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..

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

€15,30

€16,20

€19,80
€31,50

vanaf

LFPRMA3

LFPRMA2

LFPRMA1

LFPRMA0

€48,60 LFPRM2A0
€31,50

LFPRMX

205g/m2 posterpapier
met satijn afwerking

€11,70

€14,40

€19,80
€31,50

LFPBBA3

LFPBBA2

LFPBBA1

LFPBBA0

€43,20 LFPBB2A0
€31,50

VINYL
STICKER

VLOER
STICKER

MUUR
STICKER

TAPIJT
STICKER

Dik duurzaam

Zelfklevend vinyl

Permanent

Zelfklevend vinyl,

Herpositioneerbaar

Zelfklevend textiel voor tijdelijke

katoen canvas met

folie met grijze

bevestigd op 3mm

zelfklevend vinyl met

geschikt voor

zelfklevend textiel

tapijt-,

natuulijke look, voor

achtergrond. Laat

foamex bord – als optie

semiglans afwerking

tijdelijke afbeeldingen

voor tijdelijke

vloer- en muurafbeeldingen

elegante kunst

geen licht door

gelamineerd

op vlakke vloeren

muurafbeeldingen

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

€24,30 LFPCCA3
€27,90 LFPCCA2
€34,20 LFPCCA1
€49,50 LFPCCA0

€19,80

LFPGBFA3

€22,50 LFPGBFA2
€28,80 LFPGBFA1
€43,20 LFPGBFA0

€42,30

€50,40
€66,60

vanaf

LFPDFA3

LFPDFA2

LFPDFA1

€102,60 LFPDFA0

Alleen geschikt voor gebruik

€17,10

€19,80

LFPPSA3

LFPPSA2

€22,50 LFPPSA1
€34,20 LFPPSA0
€53,10

LFPPS2A0

€34,20 LFPPSX

LFPBBX

275g/m2 lichtdoorlatend folie
binnen

FOLIE

FOAMEX
BORD

ONDOORZICHTIG

350g/m2 premium mat katoen
canvas

410g/m2 Ondoorzichtig folie
Alleen geschikt voor gebruik
binnen

150g/m2 permanent zelfklevend vinyl

150g/m2 permanent

bevestigd op 3mm foamex

zelfklevend vinyl

Glans of matte laminering mogelijk

€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

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

€47,40

€59,40

€109,80LFPMSV2A 2A0

325g/m2 herpositioneerbaar

385g/m2 zelfklevend,

zelfklevend muurtextiel

multi-surface textiel

per m2

Glans afwerking

Getoonde prijzen zijn standaard levering– snellere levering mogelijk.

62

63

BEHANG

BEHANG

NIEUW

OP MAAT GEPRINT

Net zo te plaatsen als gewoon behang
Om te plaatsen, smeer je de muur in met behanglijm die je thuis
ook zou gebruiken. Wij adviseren 5mm overloop om het uitlijnen

Het is simpel om je behang op maat

makkelijker te maken.

te bestellen. Neem de maten van de
muur op en wij helpen je om er iets
Jazz up je vergaderruimte, pimp je
kantoor of verbluf je kantine met dit
gepersonaliseerd behang.

moois van te maken.
Ons proces zorgt dat het ontwerp in
banen wordt opgesplitst op ongeveer
dubbel de breedte van een standaard
rol behang.
Het behang is glad en mat, om die
premium uitstraling te geven.

€
in

69per m

2

LFPWPPWX

werkdagen

147g/m2 ongecoated niet-gewoven behang
Zachte gladde matte afwerking
Enkelzijdig geprint met latex inkt
– water en UV bestand
Exclusief lijm

64
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BEPRINT
TEXTIEL

De mogelijkheden zijn eindeloos met beprint textiel. Je
kunt ieder van onze stoffen kiezen, en beprinten 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

VLAG

MESH

AKOESTISCH

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

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

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.

€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

€58

FDASBACR

€95

FDASACCR

165g/m2 PU gecoate

300g/m2 10mm

polyester

‘honingraat’ getextureerd
akoestisch textiel

in

66

werkdagen

67

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

vind je dichtstbijzijnde studio op-

www.nettl.com

Alle prijzen inclusief levering en exclusief btw.
Prijzen onderhevig aan verandering
Algemene voorwaarden van toepassing R2.2

