
Ontwerpen en Printen
ABC Display is sinds 1979 uw partner voor grafische producties voor uw Bewegwijzeringen. 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 helpen u met de 

specificaties van de aan te leveren bestanden. 

www.abcdisplay.nl

BEWEGWIJZERING 
EN FOLDERSTANDS

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

DIRECT® Info

DIRECT® Info

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

036-548 11 22

Mobiele folderstands
Wij leveren Direct® Folderstands in enkele- en 

dubbele uitvoering. Beide uitvoeringen worden 

na keuze in een tas of robuuste koffer verpakt. 

De opbouw is simpel en solide. Trek de unit 

uit en borg deze. Binnen 10 seconden klaar.

ü enkel zijdig acrylaat

ü dubbelzijdig mat

ü dubbelzijdig helder

ü dubbelzijdig hout



Nr.1 Routing, Wegbewijzering, Folderstands, Informatieborden

Welkom- en Informatiepanelen
De boodschap op de informatiepanelen is hetgeen 

dat u wilt communiceren. Met de Direct® vrijstaande 

panelen kunt u aan één of beide kanten duidelijk uw 

informatie kwijt. De panelen zijn er in allerlei breedte 

en hoogte maten. Het verschil met de Routeborden 

is dat de panelen direct bedrukt worden. De keuze 

van het materiaal is mede bepalend door het 

gebruik, voor de uitstraling en bepaald welk Direct® 

systeem voor uw toepassing het meest geschikt is. 

Routing
De beste manier om bepaalde ruimte af te scheiden 

van het publiek is om luxe afzetstaanders met 

touwen te plaatsen. Dit geeft Direct® een exclusieve 

uitstraling. Indien er veel publiek is en de afscheiding 

robuuster moet zijn adviseren wij onze routingborden. 

Deze kunnen ook bedrukt worden voor extra 

exposure of reclame. De Direct® routingborden zijn 

zeer snel geplaatst en compact te vervoeren. 

Routeborden
Duidelijk en opvallend zijn de Direct® bewegwijzering-

borden. U kunt deze in vele varianten neerzetten, 

zowel voor permanente- als mobiele toepassing. 

De borden zijn enkel- of dubbelzijdig te gebruiken. 

Door de wissellijsten kunt u snel uw aanwijzingen 

of posters plaatsen. 

Laat u daarom goed informeren wat de mogelijk-

heden zijn. Bij de grotere formaten* kunt u deze 

combineren met de Routeborden.

ü 25 x 200 cm

ü 50 x 200 cm

ü 100 x 200 cm *

ü 125 x 200 cm *

ü 54 x 157 cm Light tower

Bij elke opstelling, kunt u altijd meerdere borden aan 

de staander klikken op variabele hoogte. De borden 

kunnen draaien op de staander en geven hierdoor 

altijd de juiste route weer. 

ü A0

ü A1

ü A3

ü A4

DIRECT® Info

Ook voor indoor- en outdoor (sport)evenementen 

zijn de routingborden in te zetten en worden tevens 

door ons verhuurd. (niet geschikt als dranghekken)

ü 75 x 200 cm

KEEP MOVING 
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl
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