
Maatvoering
Alle frames worden met rolbanen bekleed, waarbij 

de zijkanten met rondingen worden afgewerkt.

Naast de gebogen vorm zijn onze Track® Pop-up 

wanden ook als rechte vorm te verkrijgen en 

kunnen deze ook samen worden gekoppeld en 

gecombineerd. Standaard zijn de wanden 

2.25 meter hoog, maar optioneel te verlengen 

naar 2.50 meter. Deze hoogte is beter indien u 

een Track® Pop-up wand wilt plaatsen als stand 

op een tentoonstelling. 

Opbouwinstructie 
• Trek het frame uit.

•  Plaats de magneetbars vertikaal in de hubs

•  Idem aan zijkanten van de achterkant 

•  Haak de rolbanen aan bovenkant frame

Maten Grafische panelen 
• Binnenradius  2225mm (h) x 673mm (b)

• Eindbanen gebogen frame  2225mm (h) x 673mm (b)

• Buitenradius 2225mm (h) x 807mm (b)

• Rechte banen  2225mm (h) x 773mm (b)

• Eindbanen recht frame  2225mm (h) x 773mm (b)
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Design en Productie
ABC Display produceert vanaf 1979 en wij durven te beweren dat wij de grootste aantallen Track® Pop-up 

wanden aan bedrijven en overheden hebben geleverd in Nederland. Hierdoor hebben wij méér ervaring, 

betere services en snellere levertijd. Maximaal binnen 5 werkdagen staan uw wanden gereed, waarbij wij 

zelfs binnen 24 uur kunnen leveren indien noodzakelijk.

Naast de productie staan onze grafische medewerkers voor u klaar om de details van de bestanden met 

u te bespreken. U kunt ook gebruik maken van onze creatieve input. 

www.abcdisplay.nl

POP-UP MOBIELE 
PRESENTATIE WANDEN 

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

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN 
UW (T)RACK® PANELEN

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

(T)RACK®Pop-Up

(T)RACK®Pop-Up



Klassieker
Track® pop-up wand is een klassieker. De eerste 

wand (1982) waarbij bedrijven en instellingen zelf; 

snel, gemakkelijk en profesioneel hun presentatie 

kunnen plaatsen. De gebogen wand is een 

aantrekkelijke vorm die samen met een impossante 

grafische print dé impact geeft voor succesvolle 

presentaties. De grote voordelen zijn met name het 

compacte transport van het frame met rolbanen 

in de koffer, welke ook als balie is te gebruiken. 

Zonder gereedschap kan iedereen de Track® pop-up 

wand opbouwen en demonteren. Voor kleine 

events zijn geen standbouwers of transporteurs 

meer nodig… zo kunt u veel besparen en heeft 

u zelf alles in eigen handen!

Toepassingen
Wanneer en waarvoor gebruikt u een Track® pop-up 

wand? Ieder bedrijf, instelling, vereniging en (semi)

overheden hebben hun eigen toepassingen, zo kan 

Track® pop-up als sponsorwand, achtergrond voor 

fotoshoots, imago plek voor werving en selectie, 

standinvulling of als complete stand worden ingezet. 

Wilt u éénmalig enkele Track® pop-up wanden 

gebruiken voor een tijdelijke promotie, dan kunt 

u deze wanden ook bij ABC Display inhuren. 

Nr.1

Vormen
De frames worden geproduceerd uit hoogwaardig 

aluminium met kunststof hubs. Elk frame bestaat uit 

vakken, deze hebben een afmeting van 75 x 75 cm.

Gebogen frames

Rechte frames

Presentatiewand, stand, decor en Point of Sale
(T)RACK®Pop-Up

KEEP MOVING 
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl



Klassieker
Track® pop-up wand is een klassieker. De eerste 

wand (1982) waarbij bedrijven en instellingen zelf; 

snel, gemakkelijk en profesioneel hun presentatie 

kunnen plaatsen. De gebogen wand is een 

aantrekkelijke vorm die samen met een impossante 

grafische print dé impact geeft voor succesvolle 

presentaties. De grote voordelen zijn met name het 

compacte transport van het frame met rolbanen 

in de koffer, welke ook als balie is te gebruiken. 

Zonder gereedschap kan iedereen de Track® pop-up 

wand opbouwen en demonteren. Voor kleine 

events zijn geen standbouwers of transporteurs 

meer nodig… zo kunt u veel besparen en heeft 

u zelf alles in eigen handen!

Toepassingen
Wanneer en waarvoor gebruikt u een Track® pop-up 

wand? Ieder bedrijf, instelling, vereniging en (semi)

overheden hebben hun eigen toepassingen, zo kan 

Track® pop-up als sponsorwand, achtergrond voor 

fotoshoots, imago plek voor werving en selectie, 

standinvulling of als complete stand worden ingezet. 

Wilt u éénmalig enkele Track® pop-up wanden 

gebruiken voor een tijdelijke promotie, dan kunt 

u deze wanden ook bij ABC Display inhuren. 

Nr.1

Vormen
De frames worden geproduceerd uit hoogwaardig 

aluminium met kunststof hubs. Elk frame bestaat uit 

vakken, deze hebben een afmeting van 75 x 75 cm.

Gebogen frames

Rechte frames

Presentatiewand, stand, decor en Point of Sale
(T)RACK®Pop-Up

KEEP MOVING 
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl



Maatvoering
Alle frames worden met rolbanen bekleed, waarbij 

de zijkanten met rondingen worden afgewerkt.

Naast de gebogen vorm zijn onze Track® Pop-up 

wanden ook als rechte vorm te verkrijgen en 

kunnen deze ook samen worden gekoppeld en 

gecombineerd. Standaard zijn de wanden 

2.25 meter hoog, maar optioneel te verlengen 

naar 2.50 meter. Deze hoogte is beter indien u 

een Track® Pop-up wand wilt plaatsen als stand 

op een tentoonstelling. 

Opbouwinstructie 
• Trek het frame uit.

•  Plaats de magneetbars vertikaal in de hubs

•  Idem aan zijkanten van de achterkant 

•  Haak de rolbanen aan bovenkant frame

Maten Grafische panelen 
• Binnenradius  2225mm (h) x 673mm (b)

• Eindbanen gebogen frame  2225mm (h) x 673mm (b)

• Buitenradius 2225mm (h) x 807mm (b)

• Rechte banen  2225mm (h) x 773mm (b)

• Eindbanen recht frame  2225mm (h) x 773mm (b)

Magneet
Magneet

1 2

Magneet

Magneet

3 4

Magneet

Magneet

5 6

Design en Productie
ABC Display produceert vanaf 1979 en wij durven te beweren dat wij de grootste aantallen Track® Pop-up 

wanden aan bedrijven en overheden hebben geleverd in Nederland. Hierdoor hebben wij méér ervaring, 

betere services en snellere levertijd. Maximaal binnen 5 werkdagen staan uw wanden gereed, waarbij wij 

zelfs binnen 24 uur kunnen leveren indien noodzakelijk.

Naast de productie staan onze grafische medewerkers voor u klaar om de details van de bestanden met 

u te bespreken. U kunt ook gebruik maken van onze creatieve input. 

www.abcdisplay.nl

POP-UP MOBIELE 
PRESENTATIE WANDEN 

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

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN 
UW (T)RACK® PANELEN

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

(T)RACK®Pop-Up

(T)RACK®Pop-Up



Maatvoering
Alle frames worden met rolbanen bekleed, waarbij 

de zijkanten met rondingen worden afgewerkt.

Naast de gebogen vorm zijn onze Track® Pop-up 

wanden ook als rechte vorm te verkrijgen en 

kunnen deze ook samen worden gekoppeld en 

gecombineerd. Standaard zijn de wanden 

2.25 meter hoog, maar optioneel te verlengen 

naar 2.50 meter. Deze hoogte is beter indien u 

een Track® Pop-up wand wilt plaatsen als stand 

op een tentoonstelling. 

Opbouwinstructie 
• Trek het frame uit.

•  Plaats de magneetbars vertikaal in de hubs

•  Idem aan zijkanten van de achterkant 

•  Haak de rolbanen aan bovenkant frame

Maten Grafische panelen 
• Binnenradius  2225mm (h) x 673mm (b)

• Eindbanen gebogen frame  2225mm (h) x 673mm (b)

• Buitenradius 2225mm (h) x 807mm (b)

• Rechte banen  2225mm (h) x 773mm (b)

• Eindbanen recht frame  2225mm (h) x 773mm (b)

Magneet
Magneet

1 2

Magneet

Magneet

3 4

Magneet

Magneet

5 6

Design en Productie
ABC Display produceert vanaf 1979 en wij durven te beweren dat wij de grootste aantallen Track® Pop-up 

wanden aan bedrijven en overheden hebben geleverd in Nederland. Hierdoor hebben wij méér ervaring, 

betere services en snellere levertijd. Maximaal binnen 5 werkdagen staan uw wanden gereed, waarbij wij 

zelfs binnen 24 uur kunnen leveren indien noodzakelijk.

Naast de productie staan onze grafische medewerkers voor u klaar om de details van de bestanden met 

u te bespreken. U kunt ook gebruik maken van onze creatieve input. 

www.abcdisplay.nl

POP-UP MOBIELE 
PRESENTATIE WANDEN 

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

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN 
UW (T)RACK® PANELEN

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

(T)RACK®Pop-Up

(T)RACK®Pop-Up


