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Aantrekkingskracht
Een opvallende beurspresentatie genereert
meer bezoekers en leads! Dit is één van de
redenen waarom het Press®-systeem zo
succesvol is. Combineer rechte en gebogen
frames tot robuuste, stabiele, functionele, en
creatieve opstellingen. Bedek de frames met
bedrukte magnetische rolbanen, waardoor de
constructie uit het zicht is. Hierdoor is het
mogelijk de visuele communicatie naadloos
over de gehele stand door te laten lopen.
Met het Press® systeem wordt uw huisstijl
bewaakt en versterkt door hoogwaardige
stand-architectuur en grafische vormgeving
te combineren.
Indien u vaak deelneemt aan beurzen of congressen, weet u dat vloeroppervlakte niet altijd gelijk
zijn. Het Press®-systeem kunt u aanpassen, kleiner
maken door elementen weg te laten of juist groter
door frames in andere hoeken te zetten. Daarnaast
zijn bijvoorbeeld vrijstaande zuilen ook weer in de
wand te integreren. Op deze wijze kunt u de
Press® stand actueel houden, per evenement
aanpassen en de kosten beheersen.
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Verkoop en verhuur
ABC Display is dé producent van het Press®

U kunt Press® bij ABC display aanschaffen of

modulaire standsysteem. De basis van het concept

huren, tevens verzorgen wij de grafische producties

zijn lichtgewicht aluminium frames met naadloos

en monteren/demonteren de stands op elke locatie

bedrukte magnetische rolbanen. Deze zijn zonder

binnen Europa.

gereedschap te plaatsen, compact te vervoeren,
snel te plaatsen, multifunctionele opstellingen en
het systeem is zwaar te belasten!
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Modules & Afmetingen
De basis frames bestaan uit 3 hoogte maten nl: 75, 100 en 125 cm. met 5 verschillende vormen.
De vormen zijn:
recht (40, 60, 80cm), A, B, C
90°

1

= 4 frames in een cirkel (50, 75 en 100 cm Ø), F, E, D

1

180° = 2 frames in een cirkel ( 50 en 75 cm Ø), H, G
120° = 3 frames in een cirkel ( 50 cm Ø) J
25°

3

2

1

= 14 frames in een cirkel (11.500 cm Ø) I

1

3

De maatvoering van een paneel voor een buitenbocht (Blauw)
verschilt met die van een binnenbocht (Zwart).
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WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN
UW PRESS® BANEN
Neem contact op met een van onze
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

KEEP MOVING
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl
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Montage en Transport
Het Press® systeem is ontworpen om
zonder gereedschap gemakkelijk te
monteren en te demonteren.
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De frames wegen gemiddeld slechts
1,5 kg. De frames worden vervoerd in
rolboxen of in tassen. Dit is afhankelijk
van de afmetingen van de stand.
De panelen gaan in paneelcontainers.
Deze zijn ook als balie te gebruiken.

Opbouwinstructie
•

Klik de frames van de onderste rij
aan elkaar vast

•

Plaats de dubbele- of enkele lockers
in openingen

•

Plaats de tweede rij frames

•

Plaats de derde, vierde rij frames etc.

•

Hang de haakstrip van de panelen
aan de bovenste frames

Verpakkingen

Ontwerpen en Services
ABC Display heeft een uniek tekenprogramma ontwikkeld, die online door iedereen gratis kan worden gebruikt.
Wilt u liever uw standontwerp aan professionele vormgevers uitbesteden? Wij doen dit geheel vrijblijvend en snel.
Binnen 24 uur heeft u een passend voorstel!
Mocht het ontwerp u aanstaan, dan bouwen wij uw stand op in één van onze hallen, na uw goedkeuring wordt
de stand ingepakt en kunt u deze zelf of door ons laten opbouwen.
De opslag en services (vloerbedekking, meubels, aanvragen van water en electra etc.) kunt u bij ons uitbesteden.
Wij hebben bewezen en willen constant bewijzen dat onze klanten zaken doen met een degelijk en betrouwbaar
bedrijf. De producten worden constant geïnnoveerd, de productieprocessen verbeterd en onze medewerkers
worden regelmatig getraind om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

100%
Service
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