
Beurswanden
Pop-up

Pop-Up magnetic is vandaag een standaard voor grote 
fotowanden bij evenementen en presentaties. 

Weinig losse onderdelen in combinatie met een lichte en stabiele
constructie helpen u bij het creëren van grote attentiewaarde
met vrijwel naadloze achterwanden.
Wij leveren de perfectie fotobanen voor de Pop-Up, een kwaliteit
die u nergens zult aantreffen, brandvertragend en kleurecht!

Met de Pop-up presentatiewanden is er de keuze uit een aantal
standaard formaten.



Beurswanden Pop-up
print specificaties comfort 3 x 3 parabool

Totale printafmeting
Breedte 3365 mm
Hoogte 2235 mm
5 panelen van 673 mm (b) x 2235 mm (h)

Let op
bij de eindpanelen dient u rekening te houden met een verlies
van c.a. 50% op de zichtmaat.

Prints voor de achterzijde (indien gewenst)
Printafmeting tbv. achterzijde, 3 panelen 812 mm (b) x 2235 mm (h).
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

 

     

 

 

  

 
 

 
  

  



Beurswanden Pop-up
print specificaties comfort 4 x 3 parabool

Totale printafmeting
Breedte 4038 mm
Hoogte 2235 mm
6 panelen van 673 mm (b) x 2235 mm (h)

Let op
bij de eindpanelen dient u rekening te houden met een verlies
van c.a. 50% op de zichtmaat

Prints voor de achterzijde (indien gewenst)
Printafmeting tbv. achterzijde, 4 panelen 812 mm (b) x 2235 mm (h).
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

 

      

 

 

  

 

 

  

  

  



Beurswanden Pop-up
print specificaties comfort 5 x 3 parabool

Totale printafmeting
Breedte 4711 mm
Hoogte 2235 mm
7 panelen van 673 mm (b) x 2235 mm (h)

Let op
bij de eindpanelen dient u rekening te houden met een verlies
van c.a. 50% op de zichtmaat.

Prints voor de achterzijde (indien gewenst)
Printafmeting tbv. achterzijde, 5 panelen 812 mm (b) x 2235 mm (h).
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

 

       

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 




