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

OUTDOOR 
PRESENTATIES

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

SKY®Outdoor

SKY®Outdoor

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

036-548 11 22

Vlaggen
Wij leveren allerlei vlaggen en vlaggenmasten. 

Daarnaast natuurlijk ook de klassieke masten 

met standaard vlaggen.

ü Beachflag wind

ü Beachflag drop

ü Beachflag recht



Nr.1 Vlaggen, Stoepborden, Tenten, Zuilen en Routing
SKY®Outdoor

Stoepborden en Banners
Onze stoepborden en banners zijn gemakkelijk 

te verplaatsen. Door de robuuste en stevige 

constructie kunnen ze tegen een stootje en 

kunnen jaren achtereen worden ingezet. Het 

wisselen van de grafische posters of bannieren 

gaat in een handomdraai. Geschikt voor enkel 

en dubbelzijdig gebruik. Tot windkracht 6 te 

gebruiken.

ü A0

ü 80 x 180 cm 

Tenten
De opblaasbare tenten zijn gebaseerd op Iglo’s. 

De ronde vormen geven een dynamische en open 

karakter. De tenten zijn voor indoor- en outdoor 

gebruik. De zijkanten kunnen dichtgezet worden en 

deze kunnen volledig bedrukt worden. Verschillende 

tenten kunnen gekoppeld worden tot grote overdekte 

structuren. U zult verbaast zijn hoe compact 

en licht onze tenten zijn.

ü 4.00 x 4.00 mtr

ü 5.00 x 5.00 mtr

Zuilen en Routing
Indien er buiten een robuuste afscheiding moet komen, 

adviseren wij onze routingborden. Deze kunnen ook 

bedrukt worden voor extra exposure of reclame. 

De Sky® Outdoor routingborden zijn zeer snel geplaatst 

en compact te vervoeren. Voor  indoor- en outdoor (sport)

evenementen zijn de routingborden in te zetten en worden 

tevens door ons verhuurd. (niet geschikt als dranghekken)

De zuilen zijn opvallend, stevig en volledig te bedrukken.

ü 75 x 200 cm (routingbord)

ü 125 x 125 x 300 cm (zuil)

ü 100 x 100 x 250 cm (zuil)

KEEP MOVING 
YOUR BRAND!
www.abcdisplay.nl
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