RISE(UP)® Banners

ROL BANNERS EN
L-SPAN BANNERS
www.abcdisplay.nl

Nr.1

Rol Banner, L-Span Banner, Display, Point of Sale en Retail

Slim

Smart

Dit is ons budget vriendelijke rolbannersysteem,

Deze rolbanner cassette is stabiel en hoogwaardig

waarbij de hoogte 200 cm is.

qua design en materiaal. De hoogte is variabel van

De breedte 80, 85 en 100 cm.

160-220 cm. Breedte 85, 100, 120 en 150 cm.

ü Budget
ü Retail
ü Eenmalige acties
ü Grote aantallen

ü Midden klasse
ü Elke presentatie
ü frequent gebruik
ü Telescopische stang
ü Stabiel

ü Licht
ü Eenvoudige draagtas
ü Textiel
ü dun stoplight

ü luxe draagtas
ü Textiel
ü Dun stoplight
ü Kunststoffen

RISE(UP)® Banners

Excellent

Keen

Deze rolbanner cassettes zijn zeer stabiel en

Deze L-Span banners zijn hoogwaardig en snel te

hebben geen draaivoeten nodig. De hoogte is

plaatsen. De hoogte is variabel van 160-220 cm.

variabel van 160-220 cm. Breedte 85, 100,

Breedte 80, 85 en 100 cm. Koppelbaar tot een

120 en 150 cm. Ook in het zwart. Dubbelzijdig

complete presentatie wand!

200 cm hoog, breedte 85 en 100 cm.

ü High end
ü Elke professionele
presentatie

ü Frequent gebruik
ü Telescopische stang

ü Stabiel
ü Luxe draagtas
ü Textiel
ü Dun en dik stoplight
ü Kunststoffen

KEEP MOVING
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl

ü High end
ü Professionele
presentatie

ü Frequent gebruik
ü Telescopische stang
ü Stabiel

ü Luxe draagtas
ü Koppelbaar
ü Textiel
ü Dun en dik stoplight
ü Kunststoffen

Hardware

Software

Rise-up® is onze naam voor een groep van gebruiks-

De boodschap op de visuele doeken of printen is hetgeen dat

vriendelijke Banners. Wij hebben een selectie van top

u wilt communiceren, het Rise-up® Banner systeem is hier

rolbanners; Slim, Smart en Excellent en een selectie van

ondergeschikt aan. ABC Display produceert de banner op

spanbanners; Keen. Het totale programma van Rise-up®

verschillende materialen, van kunststof tot textiel in allerlei

is zeer uitgebreid door de vele maatvoeringen, kleuren

maten en diktes! De keuze van het materiaal is mede bepalend

en uitvoeringen. Hierdoor kunt u altijd de juiste Rise-up®

door het gebruik, voor de uitstraling en bepaald welk Rise-up®

Banner kiezen. Mocht u toch andere wensen hebben,

banner systeem voor uw toepassing het meest geschikt is, laat

maak dit aan ons kenbaar. Wij maken het!

u daarom goed informeren wat de mogelijkheden zijn.

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN UW RISE-UP® BANNERS
Neem contact op met een van onze medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

ABC Display Industry BV

Rise-up Banners
De Paal 28-33 - 1351 JE Almere (NL)
+31 (0)36 5481122
Internet: www.abcdisplay.nl
Email: info@abcdisplay.nl

