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Aantrekkingskracht
Press is een uniek systeem, waarmee u robuuste
en eigentijdse zuilen kunt plaatsen. Het systeem is
dermate stevig dat er zware producten aan opgehangen kunnen worden, zoals tv’s, legborden ect.
Door de stabiliteit kunnen onze zuilen tot wel 600
cm hoog worden opgebouwd.
Het systeem is modulair op te bouwen, waarbij een
zuil ook bijvoorbeeld als een wand is op te zetten.
Zo kunt u de zuil ook altijd uitbreiden, zowel in de
hoogte als in de breedte.

Design
Bedek de frames met bedrukte magnetische
rolbanen, waardoor de constructie uit het zicht is.
Hierdoor is het mogelijk de visuele communicatie
of opvallend design naadloos over de gehele zuil
te laten lopen. Met het Press-systeem wordt
uw huisstijl bewaakt en extra versterkt door de
hoogwaardige zuilarchitectuur met de grafische
vormgeving te combineren.

Praktisch
De zuilen zijn unieke eyecatchers, maar daarnaast
ook efficient. Gebruik de binnenkant van zuil als
opbergruimte! U kunt een deur plaatsen, in de
rechte vorm, maar ook in een aantal gebogen
frames.

e

en Retail
Vormen
Door de modulaire opbouw van de zuilen, zijn

De vormen zijn:

10-tallen vormen te realiseren. Hieronder staan de
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meest herkenbare zuilen. Deze zijn in verschillende
afmetingen te verkrijgen. De hoogte wordt
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opgebouwd uit frames van 75, 100 of 125 cm.

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.
De frames wegen gemiddeld slechts 1,5 kg. en
worden vervoerd in tassen of rolboxen. Alle frames
worden met rolbanen bekleed. Deze zijn compact
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op te rollen en worden in een verrijdbare container
geleverd. Deze zijn ook als balie te gebruiken.

Opbouwinstructie
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Klik de frames van de onderste rij aan elkaar vast
Plaats de dubbele lockers in de openingen
Plaats de twee rij frames
Plaats de derde, vierde rij frames ect.
Hang de haakstrip van het paneel aan de
bovenste frames.

Ontwerpen en Printen
ABC Display is sinds 1979 uw partner voor grafische producties van uw zuilen.
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.

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

036-548 11 22
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De Paal 28-33 - 1351 JE Almere (NL)
+31 (0)36 5481122
Internet: www.abcdisplay.nl
Email: info@abcdisplay.nl

