
HOE WERKEN
FABRIC DISPLAYS

L

Je hebt deze producten waarschijnlijk al wel eens op 

een beurs zien hangen. Maak je stand beter zichtbaar 

met deze gigantische ronde, vierkante of driehoekige 

plafondhangers. De organisatoren van de show kunnen je 

helpen bij het ophangen - vraag altijd eerst een prijs aan.

PLAFONDHANGERS

 CIRCLE
vanaf €992 €1240 
Productcode FDCHC0FC 

915mm

3048mm

 SQUARE
vanaf €1096 €1370 
Productcode FDCHS0FC

2440mm

1070mm

 TRIANGLE
vanaf €992 €1240
Productcode FDCHT0FC

3048mm1067mm

 EMPIRE
3,5m staande vlag
vanaf €128 €135
Productcode FDFE350

Voet vanaf €25

 BOUNCER
1,0m x 2,2m Wrapover crowd barrier 
vanaf €135 €150 
Productcode FDBACBC

 LOLLY
Lang en smal
vanaf €214 €226  Productcode FDPOMOF

 BARISTA
1,2m branded café banner 
vanaf €232 €291 
Productcode FDC2T0K1

POP-OUT BANNERS HEKWERK & COVERS

VLAGGEN

 BUILDER
1,8m x 3,2m front-printed 
site barrier cover 
vanaf €135 €150 
Productcode FDBACBS

Gewoon loslaten uit de draagtas en zie hoe 

het zichzelf in een oogwenk in elkaar zet 

Fantastisch voor binnen en buiten.

 JELLY
Plat en stevig
vanaf €214 €226  Productcode FDPOSYF

 APOSTROPHE
Rugzak vlag
vanaf €128 €135 
Productcode FDBFHO

TEARDROP  
Staande vlag
vanaf €128 €135 
Productcode FDFQ270

Voet vanaf €25

QUILL  
Staande vlag
vanaf €111 €117 
Productcode FDFF360

Voet vanaf €25

 PROMO
Staande vlag
vanaf €85 €90 
Productcode FDFPRO?

Optionele watertank €30

FESTIVAL  
Vlag
vanaf €66 €70 
Productcode FDFWEMF

 SPANDOEK 2
Spandoek
vanaf €103 €109 
Productcode FDFBR2F

 HYPHEN
Rugzak vlag
vanaf €140 €148 
Productcode FDBFA0

 SPANDOEK 1
Handzame vlag
vanaf €78 €83 
Productcode FDFBR1F

Fabric Displays bestaan uit twee delen; een sterk, lichtgewicht, aluminium 

frame en een bedrukt textieldoek. 

Het 260 g/m2 ‘stretch’ textieldoek kan aan beide kanten beprint worden. 

Het is ontworpen om strak om het frame te passen, door bevestiging met 

ritssluiting aan één kant. Het textieldoek kan worden vervangen en het is 

mogelijk om extra covers los te bestellen. 

Deze ‘nieuwe generatie’ van displays heeft maximaal effect en maakt het 

probleem van zichtbare lijnen in grotere displays verleden tijd. 

Alle Fabric Display’s worden geleverd met een 

draagtas voor eenvoudig transport en opslag. 

Trek de cover over het frame 

en rits dicht.

Fabric Display frames hanteren een 

simpel ‘klik’ mechanisme.
Elk deel is genummerd voor gemakkelijke 

identificatie en snelle montage.

De kleine lettertjes:  
We nemen niet elke optie mee in onze prijzen - wij denken dat jij zelf het best kunt 
kiezen wat je nodig hebt - daarom hebben we geen kosten meegenomen voor design 
of nabewerking (wat we uiteraard graag voor je doen). 

Alle prijzen exclusief BTW en inclusief verzendkosten. Eventuele kosten voor ontwerp 
zijn niet meegenomen. Snelle levertijden en upgrades mogelijk - vraag naar de 
mogelijkheden. Bekijk de volledige specificaties online. Weergegeven prijs laat 
misschien niet het daadwerkelijk product zien in de afbeeldingen. Alleen 
deelnemende studio's. SAMPOOTMNL/PRG/CRH/02-19/R1 
Ontwerp dient goedgekeurd te zijn voor 18.00 op 28/02/2019

Het is evenementenseizoen. Sloof jij je uit voor je 

klanten? Wij staan jaarlijks op veel evenementen. 

Soms klein, soms groot. Sommige kosten meer, 

maar trekken meer bezoekers. Soms zijn ze gratis en 

ontmoeten we toch veel interessante mensen.

Welke evenementen zullen jouw klanten dit jaar 

bezoeken? Een beurs? Een netwerkdag? Zou jij nieuwe 

opdrachten kunnen scoren op deze evenementen?

Het mooie aan ons nieuwe assortiment displays is 

dat ze volledig herbruikbaar en modulair zijn. Mix 

en match op basis van de beschikbare ruimte. Elk 

product is snel te leveren en makkelijk te plaatsen.

Besluiten om naar evenementen te gaan is één ding, 

maar hoe wek je interesse en zorg je dat bezoekers bij 

jouw stand stoppen?

Het is ons werk om je te helpen eruit te laten 

springen. Om je boodschap helder over te laten 

komen. Voor bestaande klanten, maar ook voor 

nieuwe. Het is onze taak om jou op te laten vallen.
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ACHTERWANDEN DISPLAY BANNERS

MEUBELS

VERLICHTING STANDS

 CURVE 30
3,0m gebogen achterwand
vanaf €455 €506 Productcode FDSRO0FC

 PYTHON
2,3m pop-up banner
€285 €317 
Productcode FDSLDNFC

 STAGE 46
4,6m rechte achterwand
vanaf €776 €863 Productcode FDSSA0FC

 CURVE 50
5m gebogen achterwand
vanaf €823 €915 Productcode FDSDU0FC

 CREST 40
4,0m gebogen achterwand
vanaf €741 €824 Productcode FDSMA0FC

 BELLINI
Statafel
€239 €252 
Productcode FDSVENFC

 BONDI
Strandstoel
€115 €122
Productcode FDSWAIFC

 ARTHUR 5
Gepersonaliseerd tafelkleed
€88 €148
Productcode FDTCAR5
Exclusief tafel

 ARTHUR 6
Gepersonaliseerd tafelkleed
€96 €161
Product code FDTCAR6
Exclusief tafel

 ARTHUR JUNIOR
1,0 x 2,0m tafelloper
€41 €83
Productcode FDTRARJ
Exclusief tafel

 KOLA LITE
Kubus + opbergruimte
€128 €135 
Productcode FDSDU1FC

 THE ISLAND
Watervaste zitzak
€190 €200
Productcode FDSBALFC

 KOLA MAX
Zitkubus
€202 €213 
Productcode FDSBOSFC

 MOJITO
Statafel
€345 €364
Productcode FDSRIOFC

 KANGAROO
Literatuurhouder 
€198 €221 
Productcode FDSPARFC

 LIGHTBOX
Dubbelzijdig LED 
vanaf €992 €1045 
Productcode FDLB12FC

 STAGE 18
1,8m Rechte achterwand
vanaf €362 €403 Productcode FDSCHOFC

 PEACOCK
Media display banner
€359 €399 
Productcode FDSOSLFC
Exclusief tablet en TV

 CURVE 24
2,4m gebogen achterwand
vanaf €386 €429 Productcode FDSBL0FC

 MARGARITA
Opvouwbare tafel
€239 €252
Productcode FDSMEXFC

KUBRICK  
Regisseursstoel
€128 €135
Productcode FDSHOLFC

 BABY PYTHON
1,9m pop-up banner
€288 €304 Productcode FDSWINFC

 PADIUM
Tablethouder
€191 €213 
Productcode FDSOSAFC
Exclusief tablet

 AXE
Pop-up banner
€243 €304 
Productcode FDSTKOFC

 RIALTO BRIDGE 
Bevestig aan elke Stage
vanaf €491 €546 
Productcode FDSHAMFC 
Exclusief TV

 STAGE 30
3,0m rechte achterwand
vanaf €491 €546 Productcode FDSNY0FC

 WING 9 + STAGE 30
Vinvormige toevoeging naast rechte achterwand
€748 €832 Productcodes FDSBR0FC + FDSNY0FC  (Ook los verkrijgbaar)

 KING PYTHON
3,5m pop up stand
€589 €655 
Productcode FDSDUBFC

 QUEEN PEACOCK + STAGE 30
Schelpvormige fabric met TV houder en twee schappen
€1017 €1131 Productcodes FDSMI0FC + FDSNY0FC  (Ook los verkrijgbaar)  exclusief TV

 TOTEM
Slim po-up banner 
€176 €221 
Productcode FDSKE0FC

ABSOLUUT ALLES WAT JE NODIG HEBT OM OP TE VALLEN

 EMBRACE C
C-vormige stand
€1170 €1300 Productcode FDSPREFC

3,0m

2,
5m

 HUDDLE
Aflopende stand
€1170 €1300 
Productcode FDSBEIFC

3,2m

2,
0m

3,0m

 EMBRACE U
U-vormige stand
€1170 €1300 Productcode FDSCAPFC

2,
0m

 MODESTO
Privé ruimte
€855 €950 Productcode FDSVATFC

1,5m

1,
5m

 HARBOUR
Extra grote en 
aflopende stand 
€1404 €1560 Productcode FDSPOOFC

4,0m

2,
0m

Verlicht je stand en vergroot je 
zichtbaarheid en indruk. 
Bevestig eenvoudig de lamp op 
het buizenframe van je fabric 
middels de 'C' gevormde klem 
(inclusief).

 LAMP & KLEM
Voor achterwanden en stands
vanaf €76 Productcode FDLEDC12

 SNUGGLE
C-vormige stand
€936 €1040 Productcode FDSWELFC

2,4m

2,
0m

BOOTH   
Pop up kiosk
vanaf €359 €399 
Productcode FDSBARFC

Optie: topbanner €147 €164 


