BALIES

Press - Countercase - Click

BALIES, SOCKELS
EN BALIEKOFFERS
www.abcdisplay.nl

Nr.1

Presentatiebalie, Informatiepunt, Promotiedesk, Registratie en Sockels

BALIES Press
Aantrekkingskracht van Press balies
Press is een uniek systeem, waarmee u robuuste en
eigentijdse balies kunt plaatsen. Het systeem is modulair
op te bouwen, waardoor u vele vormen kunt maken en
u altijd een opvallende plek creëert.
Elke balie is met tussenbladen uit te voeren en optioneel
visueel afsluitbaar te maken. Door het compacte transport
kunt u de Press balies overal mee naar toe nemen en zijn
deze in een personen auto te vervoeren.

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 balie te laten lopen. Met het
Press-systeem wordt uw huisstijl bewaakt en extra
versterkt door de opvallende vormen met de grafische
vormgeving te combineren.
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stevig
zeer fraai
rolbanen te wisselen
uit te breiden
compact en licht
Dutch design
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BALIES Press
Vormen

Montage en Transport

Door de modulaire opbouw van de zuilen, zijn

Het press systeem is ontworpen om zonder gereed-

10-tallen vormen te realiseren. Hieronder staan de

schap gemakkelijk te monteren en te demonteren.

meest herkenbare balies. Deze zijn in verschillende

De frames wegen gemiddeld slechts 1,5 kg. en worden

afmetingen te verkrijgen. De hoogte wordt

vervoerd in tassen of rolboxen. Alle frames worden

opgebouwd uit frames van 50, 75, en 100 cm.

met rolbanen bekleed. Deze zijn compact op te rollen

Opbouwinstructie
ü
ü
ü
ü

Klik de frames aan elkaar vast
Hang de haakstrip van het paneel aan de frames.
Plaats het bovenblad en de tussenbladen
Plaats de optioneel accessoires

en worden in een verrijdbare container geleverd.
De vormen zijn:
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Deze zijn ook als balie te gebruiken.

rond
ovaal
rechthoekig
haaks
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golvend
speciaal
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BALIES Click
Click balies een echte Klassieker!

Bijzondere Balies te huur

De no-nonsense Click balies kunt u eenvoudig

Daarnaast zijn er frieslijsten, productplankjes en

Doordat de frontpanelen zijn te koppelen kunnen

opzetten, gewoon panelen met clips aan de staan-

opzetbladen als accessoires te bestellen. Ideaal

verschillende balies aan elkaar gekoppeld worden.

ders klikken. Blad erop en klaar! De panelen kunnen

voor tijdelijke registratie- en informatiebalies.

Het paneel is rondom met een aluminiumlijst

met een eigen print worden voorzien, of zijn naar

Vanzelfsprekend zijn er aan de achterkant schappen

voorzien, dit geeft bescherming aan de balie,

keuze in vele kleuren te leveren. U kunt losse foto-

te plaatsen en kunt u optioneel ook de achterkant

maar ook een luxe uitstraling.

of tekstborden aan het paneel monteren middels

afsluiten.

klittenband of punaises.
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zeer stevig
duurzaam
uit te breiden
tijdloos
Dutch design

Montage en Transport
Het Click systeem is ontworpen om zonder gereedschap gemakkelijk te monteren en te demonteren.
De panelen wegen gemiddeld slechts 1,5 kg. en
worden vervoerd in tassen of flighcase. Alle panelen
worden met hechtvelour bekleed.
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Opbouwinstructie
ü
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Monteer de clips (4 per paneel)
Druk de panelen aan de staanders
Plaats het bovenblad en de tussenbladen
Plaats de optioneel accessoires

Vormen
ü
ü

recht
hoekig (5-6-7-8 hoekig)

KEEP MOVING
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl

BALIES Countercase
Counter-Case
Bij kleine tijdelijke presentaties heeft u een balie
nodig, die snel is te plaatsen, gemakkelijk te
vervoeren en waarbij een grafisch rolpaneel is te
plaatsen. De Counter-Case heeft ook een aantal
tussenschappen om uw brochures in te bewaren.
Alles in één koffer te vervoeren.
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Montage en Transport
De Counter-Case is ontworpen om zonder
gereedschap gemakkelijk te monteren en te
demonteren. De koffer weegt slechts 7,5 kg.
Alle onderdelen worden in de koffer zelf vervoerd.

Opbouwinstructie
ü
ü
ü
ü
ü

Vouw de koffer uit
Klik het bovenblad vast aan de koffer
Plaats de schoprand middels haakband
Plaats het grafische paneel middels haakband
Schuif de tussenbladen in de profielen

snel geplaatst
duurzaam
scharnierbaar blad
inclusief tussenbladen

Ontwerpen en Printen
ABC Display is sinds 1979 uw partner voor grafische producties van uw balies. 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 BALIES
Neem contact op met een van onze medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

ABC Display Industry BV

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

