
Ontwerpen en Printen
ABC Display is sinds 1979 uw partner voor grafische producties van uw textielwanden. Wij kunnen met 

verschillende Large Formaat printers al uw materialen FC bedrukken en afwerken. U heeft de keuze uit vele 

baniermaterialen, textiel, papier, kunststoffen en laminaten. Daarnaast kunt u ook uw plaatmaterialen bij 

ons laten bedrukken tot 12 mm dik.

Onze grafische medewerkers kunnen u ondersteunen met de creatieve invulling en/of u helpen met de 

specificaties van de aan te leveren bestanden. 

www.abcdisplay.nl

TEXTIEL- WANDEN 
EN STANDS

ABC Display Industry BV
Fabric
De Paal 28-33 - 1351 JE Almere (NL)
+31 (0)36 5481122
Internet: www.abcdisplay.nl
Email: info@abcdisplay.nl

FABRIC®

FABRIC®

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN UW FABRIC® TEXTIEL
Neem contact op met een van onze medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

Click-frame 
De frames worden bespannen met bedrukt stretch 

doek. Het doek wordt met een 8 x 3 mm dikke pees 

in het frame gedrukt. Dit kan aan beide kanten van 

het frame. Vervolgens klikken de frames aan de 

staanders vast met behulp van de kunststof clips. Dit 

systeem leent zich bij uitstek voor grote wanden voor 

kunstexposities en designscheidingswanden.

ü 200 x 200 cm

ü 200 x 300 cm

ü 225 x 400 cm



Track-Fabric
Een pop-up systeem met textiel als drager van uw 

boodschap. Het textiel blijft op het frame vastzitten 

ook tijdens de demontage. Dit zorgt voor een 

gewichtsbesparing en compact transport. De Track 

fabric staat binnen enkele seconden en is één van de 

lichtste achterwanden. De zijkanten kunnen optioneel 

gebogen worden afgewerkt.

ü 3 x 2 vaks recht en gebogen

ü 3 x 3 vaks recht en gebogen

ü 3 x 4 vaks recht en gebogen

Nr.1 VIP wanden, Musea, Stands en Promoties

Wave-zipper
Gebogen buizen frames worden als tentstokken in 

elkaar geschoven. Hierna wordt het doek over de 

buizen geplaatst en vastgezet met een rits. Wave 

wordt ingezet voor simpele presentaties, waar 

transport efficiency het meest belangrijk is. 

De vormen zijn gebogen horizontaal, recht en 

gebogen verticaal

ü 300 x 230 cm (bxh)

ü 400 x 230 cm 

ü 500 x 230 cm

FABRIC®

Press-Fabric
Press® Fabric is een uniek systeem, waarmee u glooiende 

wanden kunt maken. Daarnaast wordt deze wijze van 

bekleden ook gebruikt om grote rechte vlakken te be-

spannen met textieldoek in een bestaande Press®-stand. 

Wij gebruiken een niet lichtdoorlatend doek, met weinig 

stretch. Rondom wordt het doek met Velcro lusband 

vastgestikt. Dit geeft een naadloze en strakke uitstraling.

ü Combineert rechte en gebogen frames

ü Naadloze communicatie drager

ü Zeer stabiel

KEEP MOVING 
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl
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