
De Expolinc 

2014 collectie 

is er !



De focus van Expolinc is kwaliteit.  Daarom bieden wij alleen 

de hoogste kwaliteit en leveren wij onze producten met 

levenslange garantie. Het besparen van een paar euro’s  aan 

productiekosten betekent altijd hetzelfde: compromissen 

maken ten aanzien van materialen, ontwerp en functie.                                                               

Wij zijn niet bereid dat offer te maken, omdat de merknaam 

die u met veel tijd, energie en geld heeft opgebouwd het risico 

loopt beschadigd te worden wanneer deze op een instabiele 

presentatiewand wordt afgebeeld, prints loslaten of een roll up 

banner niet eens rechtop blijft staan. Daarmee zouden verwachte 

besparingen veranderen in een verlies en dat is een kostbaar 

zelfbedrog.

Daarom maken wij alleen draagbare displaysystemen die 

toonaangevend zijn in onze branche. En dat doen we tegen 

redelijke prijzen, zonder ook maar iets weg te bezuinigen van wat 

u nodig heeft. Op deze wijze kunt u uw potentiële klanten met  

de beste presentatie informeren. Dat is de liefde die uw  

merknaam verdient.
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1 m

2,224 m

De Pop Up Magnetic en Pop Up Magnetic Tower worden tegenwoordig als de norm beschouwd voor grote 

afbeeldingswanden en -zuilen bij evenementen en presentaties. Een gering aantal losse onderdelen gecombineerd met 

een licht en stabiel ontwerp, helpt u om veel aandacht te trekken met doorlopende gebogen of rechte wanden.

De Pop Up Magnetic Tower is een draagbare en flexibele advertentiezuil, ideaal in een ontvangsthal of als aanvulling op 

een stand op een beurs. Een effectieve manier om in een kleine ruimte aandacht en belangstelling te trekken.

Expolinc Pop Up Magnetic & Pop Up Magnetic Tower

Onafgebroken aandacht

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties Pop Up Magnetic gebogen

www.expolinc.nl

Aantal vakken ...............................................2x3 .......................3x3 ......................4x3
Uitvoering .............................................. Gebogen .............. Gebogen ..............Gebogen
Breedte (mm) ................................................. 1915 ..................... 2535 .................... 3065
Hoogte (mm) ..................................................2224 ..................... 2224 .....................2224
Diepte (mm) ..................................................... 510 ........................ 710 .......................970
Gewicht, pakket (kg) – Basic ..........................8,5 ....................... 10,4 ....................... 12,3
Gewicht, pakket (kg)– Travel .........................15,5 ....................... 18,0 ......................20,0
Gewicht, pakket (kg) – Standard .................23,0 ...................... 25,5 ...................... 27,5
Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter .....26,5 ...................... 29,0 .......................31,0
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Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter .....26,5 ...................... 29,0 .......................31,0
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1 m

2 m

2,224 m 

De magneetrail wordt in de 
juiste positie gebracht op 
een metalen deel in het frame. 
De banen van de afbeelding 
vallen mooi en makkelijk op 
hun plaats.

De banen van de afbeelding 
worden makke lijk op  

ge hangen en afgehaald.

Een ingeklapte Pop Up 
neemt minimale ruimte in.

Veilig en 
makkelijk 

vergrendelen.

Specificaties Pop Up Magnetic gebogen Specificaties Pop Up Magnetic recht Specificaties Pop Up Magnetic Tower

Aantal vakken ................................................................................. 1x3
Hoogte (mm) ...................................................................................2224
Diameter (mm) ................................................................................ 643
Gewicht, pakket (kg).........................................................................5,5

www.expolinc.nl

Aantal vakken ...............................................2x3 .......................3x3 ......................4x3
Uitvoering .............................................. Gebogen .............. Gebogen ..............Gebogen
Breedte (mm) ................................................. 1915 ..................... 2535 .................... 3065
Hoogte (mm) ..................................................2224 ..................... 2224 .....................2224
Diepte (mm) ..................................................... 510 ........................ 710 .......................970
Gewicht, pakket (kg) – Basic ..........................8,5 ....................... 10,4 ....................... 12,3
Gewicht, pakket (kg)– Travel .........................15,5 ....................... 18,0 ......................20,0
Gewicht, pakket (kg) – Standard .................23,0 ...................... 25,5 ...................... 27,5
Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter .....26,5 ...................... 29,0 .......................31,0

Aantal vakken ...............................................2x3 .......................3x3 ......................4x3
Uitvoering .................................................... Recht ....................Recht ................... Recht
Breedte (mm) ................................................ 2016 ......................2749 .................... 3482
Hoogte (mm) ..................................................2224 ..................... 2224 .....................2224
Diepte (mm) .....................................................322 ........................322 ....................... 322
Gewicht, pakket (kg) – Basic ..........................8,8 ....................... 10,8 .......................12,8
Gewicht, pakket (kg) – Travel ....................... 15,8 ....................... 18,4 ......................20,5
Gewicht, pakket (kg) –Standard ..................23,3 ...................... 25,9 ......................28,0
Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter .... 26,8 ...................... 29,4 .......................31,5
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Platte zijkanten

Gordijnprofiel Monitorhouder   

Combineer frames and creëer je eigen presentatie zonder beperkingen. Kies tussen gebogen en 

rechte frames met verschillende hoogtes en realiseer uw maatwerk stand. Alle onderdelen worden 

gekoppeld zonder gebruik van gereedschap en elke unit staat op zichzelf, wat zorgt voor de meest 

eenvoudige opbouw.

Expolinc Pop-Up Magnetic op maat 

Het is nog nooit zo eenvoudig 
geweest zo’n dynamische  
display te maken    

Printbanen op 
de bolle zijde

www.expolinc.nl
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Gordijnprofiel
Bevestig een gordijn eenvoudig 
met klittenband om een opberg-
ruimte te creëren.

Stabilisatievoeten
Verhoogd de stabiliteit van de 
opstelling.

Monitorhouder
Laat productvideo’s zien op 
monitoren tot 8 kg.

Transportkoffers
Transportkoffers kunnen eenvoudig 
worden omgebouwd tot stijlvolle balies. 
U kunt uw stand opbergen en heeft 
alles gereed voor de volgende beurs.

Bevestigingskit
Klik om 2 Pop-Up Magnetic frames 
te bevestigen. Rechte en 90° 
verbindingen zijn beschikbaar.

Verschillende hoogtes
Gebruik verschillende magneetrails en 
frames om een hoogte van 2.5m tot 3 m 
te maken (98” and 118”).

Platte zijkanten
Platte zijkanten zijn een eenvoudig te 
gebruiken optie. Bevestig deze simpelweg 
om met de magneetrails een stijlvolle 
afwerking van uw display te maken.

Monitorhouder   

Hoge sectie

Schappen kit
Voeg een schap toe om producten te 
displayen. Geen gereedschap nodig.

Verlichting
Pop-Up Magnetic kan worden 
aangevuld met een of meer 120W 
halogeenspots in de kleur grijs. Deze 
verlichten het gehele beeld.
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Expolinc Pop-Up pakketten

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl
Alles wat u nodig heeft om aandacht te trekken waar 
ruimte een probleem is, of als perfecte aanvulling op uw 
afbeeldingswand. 

Voor diegenen die het systeem niet vaak hoeven te 
verplaatsen en het meestal op vaste plaats gebruiken. 

Voor diegenen die veel reizen en een systeem wensen dat 
gemakkelijk en handig meegenomen kan worden. 

Een complete oplossing bestaande uit een ruime rolkoffer 
die binnen een minuut omgezet kan worden in een 
stijlvolle balie. 
Inhoud: Frame, magneetrails incl. tas, ophanging en versteviging incl. tas,  
30 m magneetband, Case & Counter-standaardpakket (excl. bovenblad) en 2 stuks 
120W spots incl. tas.

Een complete oplossing voor alle gelegenheden voor 
wanneer u dat kleine beetje extra nodig heeft. 
Inhoud: Frame, magneetrails, ophanging en versteviging, 30 m magneetband, 
rolkoffer, beschermhoes voor panelen, vergrendelingsset voor paneel, bovenblad met 
tas en 2 stuks 120W spots met losse tas.

Inhoud: Frame, magneetrails, paneelophanging, 30 m magneetband, 120W spots in 
een beschermende verpakking, paneelhoes en transporttas met wieltjes.

Inhoud: Frame, magneetrails, paneelophanging, 30 m magneetband en 
afleveringsdoos.

Inhoud: Frame magneetrails, ophanging en 15 m magneetband.

Basispakket Travelpakket

Standard-pakket Case & Counter-pakket

Tower-pakket
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Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot een stijlvolle en stabiele balie met 
inlegschappen. De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.  
Dit is de koning van de portable balies.

Expolinc Case & Counter

In een handomdraai van koffer tot balie

Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing and duurzame 
sloten. Ontwikkeld voor Pop-Up Magnetic systemen, maar kan 
ook worden ingezet voor Soft Image en andere systemen uit het 
assortiment. Om de koffer om te bouwen tot balie, hoeft alleen 
de balieprint om de koffer te worden geplaatst en het topblad te 
worden neergelegd.

Expolinc Standard Case

Deze duurzame  
koffer wordt  
gebruikt als balie

Stevige schappen 
voor opslag.

Bevat een 
complete Pop-Up 
presentatiewand 
inclusief verlichting 
en topblad.

Het Case and Counter-
pakket bestaat uit 
een koffer op wielen, 
binnenschappen met tas 
en een bevestigingsset 
voor het paneel. Voeg het 
topblad toe en kies uit 
zilver en steen.

Grootte ingeklapt (mm) ..................................... L415xB640xH1000
Grootte uitgeklapt (mm)................................... L590xB1390xH1010
Gewicht (kg) ....................................................................................22,0
Volume (L).........................................................................................196

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl

Specificaties

Standaardpakket

Specificaties

Formaat (mm) ........................................D415xW470xH950
Formaat topblad (mm) .....................................D410xW650
Gewicht exclusief topblad (kg) ......................................10,8

De koffer is berekend 
op een maximaal 
verpakkingsvolume  
van 196 liter.
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Tassen

Kies tussen tassen met of  
zonder wielen.

1 m

2 m

2,24 m

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Accessories

Soft Image kan worden ge com ple-
teerd met één of meer grijze  
120 W halo geen lam pen die het licht 
gelijk matig ver delen over het ge hele 
beeldopper vlak. Op de bodem van de 
tas zit een vak voor de voeten.

Aantal vakken .......... 2x3 ..............3x3 ................4x3 .............5x3
Breedte (mm) ............ 1510 ............2240 .............. 2970 ...........3700
Hoogte (mm) .............2240 ............2240 .............. 2240 ...........2240
Diepte (mm) ................ 320 .............. 320 .................320 ............. 320
Gewicht, systeem (kg) 8,7 .............. 16,2 ................ 18,2 ............ 20,2

Alle Soft Image-systemen zijn voorbereid met zijbevestigingen voor 
het geval dat men de afbeelding wil vergroten tot over de zijkanten.

Standaardpakket counter
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Tassen

1,02 m

De afbeelding is bevestigd met 
praktisch klitten band. U kunt de 
afbeelding aan de voorkant hebben, 
maar ook met zijkanten. 

Expolinc Soft Image

Uitpakken  
en klaar
Met Soft Image heeft u een meters grote achtergrondwand 

die u in slechts enkele seconden opzet. De print op doek 

blijft gemonteerd bij opbergen en vervoer en het lage 

totaal gewicht van het systeem maakt het eenvoudig te 

verplaatsen. Samen met de Soft Image balie creëert u een 

ideale point of sale.

Slimme constructie met 
”alles-in-één” en een laag 
gewicht maken het systeem 
eenvoudig mee te nemen.

Specificaties

Standaardpakket counter

Het Soft Image Counter-pakket 
bestaat uit een frame, bovenblad, 
binnenschap, paneelbescherming 
en tas.

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Breedte (mm) ................................................................................ 1060
Hoogte (mm) .................................................................................. 1020
Diepte (mm) .....................................................................................395
Gewicht (kg) .....................................................................................10,5

Alle Soft Image-systemen zijn voorbereid met zijbevestigingen voor 
het geval dat men de afbeelding wil vergroten tot over de zijkanten.
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1 m

1,575 m

0,42 m

Expolinc Brochure Stand

Brochure Stand is de ideale aanvulling bij uw evenementen 

en een prak tische manier om al uw drukwerk te vervoeren. 

Met zijn stevige vorm ge ving en slimme con structie is 

Brochure Stand ont worpen voor een maxi male uit straling. 

Verkrijg baar met een draagtas of koffer.

De brochurehouder 
is simpel uit- en in 
te klappen als een 

harmonica.

Het ontwerp is zowel 
slank als stabiel.

De perfecte 
manier om 
brochures te 
presenteren en 
te vervoeren

Het pakket bevat een constructie van aluminium met slag vaste 
brochure vakken van poly carbo naat. Kies voor een tas, voorzien 
van zowel een schouder band als een stevige hand greep, of een 
“Flightcase”, een van wieltjes voor ziene transportkoffer met 
uitschuifbare handgreep.

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Package 

Grootte uitgeklapt (mm)....................................B250xD268xH1575
Grootte ingeklapt (mm) ...................................... B250xD268xH395 
Gewicht incl. tas (kg) ....................................................................... 4,9
Gewicht incl. koffer (kg) .................................................................8,4
Aantal vakken .......................................................................................4
Kleur .............................................................................................. Zilver
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1 m
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Expolinc Brochure Stand
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Kleur .............................................................................................. Zilver
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1 m

1,618 m

0,42 m

Package 

Brochure Stand Double toont uw brochures 

tweezijdig dankzij de zigzagconstructie. De 

brochurestandaard wordt opgevouwen door 

de bovenkant vast te pakken en de standaard 

rechtop te tillen. De standaard heeft een mooi 

gestroomlijnde constructie en staat stevig. Een 

vergrendelingsknop maakt het systeem extra veilig 

als de standaard uitgevouwen is. Verkrijgbaar in een 

tas of in een koffer.

Expolinc Brochure Stand Double

Een vergrendelingsknop 
maakt het systeem extra 
veilig als de standaard 
uitgevouwen is.

Tweezijdige Brochurehouder.

Tweezijdige 
Brochure-
houder

Het pakket bevat een aluminium frame met duurzame 
brochurevakken van polycarbonaat. Kies uit een gewatteerde tas 
met een schouderband en een stevig handvat of een koffer met 
wieltjes en een uitschuifbaar handvat.

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Grootte uitgeklapt (mm).................................... B259xD400xH1618
Grootte ingeklapt (mm) ......................................B259xD400xH265
Gewicht incl. tas (kg) ....................................................................... 5,2
Gewicht incl. koffer (kg) ................................................................. 8,7
Aantal vakken .......................................................................................5
Kleur .............................................................................................. Zilver
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1 m

2 m

2,15 m
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Expolinc Roll Up Classic

Onze bekroonde 
klassieker 
Roll Up Classic heeft van de Zweedse Vereniging voor Vorm geving 
de onder scheiding ”gebruiks kunst” gekregen! Het systeem is 
makke lijk te dragen en is snel klaar voor een presentatie. Roll Up 
Classic is verkrijg baar in ver schillende breed tes en is bedoeld voor 
her haalde lijk ge bruik bij verschillende gelegenheden.

De afbeelding wordt tijdens het 
transport goed beschermd.

Een stabiel design met 
stel schroe ven voor een 
onge lijke onder grond.

Het  origineel!

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Standaardpakket Accessories

Het Roll Up Classic-pakket bestaat uit 
een cassette, buis, paneelprofiel, intern 
oprolmechanisme met plastic rail en tas.

Een laag spannings spot die het licht gelijk matig verdeelt 
over de gehele af beel ding. De spot wordt ver voerd in een 
nylon tas, die kan worden vast ge maakt aan de standaardtas.

Vergroot het effect door de kleur van de Colour Kit Classic 
af te stemmen op de boodschap van de afbeelding of het 
bedrijfslogo. Verkrijgbaar in blauw, rood, geel en zwart.

Breedte (mm) ... 700 .................. 850 .................1000 ...... 1150 .....1450
Hoogte (mm) .... 1950 ................. 2150 ................. 2150 .....2150 .....2150
Gewicht (kg) ........ 3,9 .................... 4,5 .................... 5,2 ........5,8 .........7,3
Kleur ................ Zilver ... Zwart/Zilver ...Zwart/Zilver ... Zilver ... Zilver

Optie: buis voor hoogte 2450.
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1 m

2 m

2,15 m

Roll Up Professional is een exclusief display systeem, 

gemaakt voor veel vuldig gebruik bij alle denk bare 

gelegenheden. In minder dan een minuut wordt het totaal 

op gesteld. Roll Up Professional maakt nog een voudiger 

ver wisselen van de af beelding moge lijk en is er ook in een 

dubbel zijdige uit voering. Een vanzelf sprekende keuze voor 

ieder evenement. 

Eenvoudig 
dubbelzijdig 
presenteren

Bij Roll Up Professional ver-
vangt u de afbeelding met een 
enkele druk op de knop.

Roll Up Professional heeft 
een exclusiever design met o.a. 

verzonken schroeven.

Expolinc Roll Up Professional

Het Roll Up Professional-pakket 
bestaat uit een cassette, buis, 
paneelprofiel, intern oprolmecha-
nisme met plastic rail en tas.

Een laag spannings spot die het licht 
gelijk matig verdeelt over de gehele 
af beel ding. De spot wordt ver voerd 
in een nylon tas, die kan worden 
vast ge maakt aan de standaardtas.

Accessories Specificaties

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Standaardpakket 

Uitvoering ............................ Enkelzijdig .................... Dubbelzijdig
Breedte (mm) .....................................850 .................................... 850
Hoogte (mm) ......................................2150 ................................... 2150
Gewicht (kg) ......................................... 4,8 .......................................7,3
Kleur ..................................................Zilver ................................. Zilver
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1 m

2 m

2,23 m

Specificaties

Standaardpakket 

Compact met 
instelbare  
afbeeldings-
hoogte
Roll Up Compact is een compacte en eenvoudig te 

gebruiken Roll Up. Door de afgeronde hoeken is hij 

eenvoudig te hanteren. Met de verstelbare telescopische 

buis is niet alleen de afbeeldingshoogte aan te passen, 

maar kan het systeem bovendien eenvoudig opgezet 

worden. De afbeelding is eenvoudig te monteren, zonder 

dat u het systeem hoeft te openen.

Expolinc Roll Up Compact

U monteert de 
afbeelding zonder het 
systeem te openen.

de telescopische buis maakt het 
mogelijk te variëren in hoogte. De halfdoorzichtige zijkanten 

en de afgeronde hoeken 
bieden een fraaie aanblik.. 

Het Roll Up Compact-pakket 
bestaat uit een cassette, 
telescopische buis, paneelprofiel, 
intern oprolmechanisme met 
plastic rail en tas.

Een laagspanningsspot die het 
licht gelijkmatig over de gehele 
banner verdeelt. De spot wordt 
in een losse nylontas vervoerd.

Accessories Specificaties

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Standaardpakket 

Breedte (mm) ......................................850.................................. 1000
Hoogte (mm) ............................1605–2230 ...................... 1605–2230 
Diepte (mm) ..........................................322.................................... 322
Gewicht (kg) ...........................................3,4......................................3,7
Kleur ...................................................Zilver................................ Zilver
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1 m

2 m

2,15 m

1,95 m

1,485 m

De buis bovenaan 
inhaken en uw 

presentatie is klaar.

Maximaal beeldoppervlak dankzij 
de smalle profielen.

4Screen Classic is een budgetvriendelijke 

manier op uw boodschap professioneel te 

presenteren. De perfecte oplossing voor 

events en grote campagnes waar alles van 

prijs tot opzettijd van belang is. Het systeem 

is leverbaar in 7 breedtes. De 4Screen is 

eenvoudig in gebruik en binnen 1 minuut 

gereed voor gebruik. Ondanks het lage 

gewicht, staat 4Screen heel stabiel.

Expolinc 4 Screen Classic

Alle aandacht  
voor de boodschap

Tot in het kleinste detail 
doordacht design. Haak 
de voet onderaan vast.

Het 4 Screen Classic-pakket bestaat uit een voet 
incl. nylontas, buis, paneelprofielen, kartonnen 
koker met deksel en tas.

Verlichting 
Bij 4 Screen Classic past een speciaal ontworpen, lichte laag spannings-
spot die wordt vervoerd in een handige tas.

Koppelset
Magneetband en sleuf moeren voor 
koppelen van systemen.

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

AccessoriesBasispakket

Breedte (mm) .550 ........700 ..... 850 ....1000 .... 1150 ... 1450 ...  2000
Hoogte (mm) ..1485 ...... 1950 .... 2150 .... 2150 ... 2150 ... 2150 .... 2450
Gewicht (kg) .......1,9 ......... 2,2 ....... 2,5 ....... 2,7 ....... 4,1 ...... 4,7 .......3,8*

*Het gewicht van de 4 Screen Classic 2000 betreft het complete  
   systeem zonder de tas.
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Het pakket bevat 
een systeem met 
geïntegreerde kruisvoet 
en een houder voor de 
afbeelding. Wordt geleverd 
in een prak tische stoffen 
trans porttas.

Bij het Pole System past een lichte 
laagspanningsspot van een fraai 
design. Paneelprofielen voor  
een dubbelzijdig systeem  
zijn als optie leverbaar.

AccessoriesPole System packet

1 m

2 m

2,5 m

Alle aandacht  
voor de boodschap

De voeten worden soepel 
uit- en ingeklapt met een 
druk op de knop.

Breng uw boodschap  
boven de menigte 
Pole System is het perfecte systeem als 

u flexibel wilt zijn in hoogte. Ideaal als u 

te zien wilt zijn midden in een ruimte of 

op een beurs. Met Pole System creëert u 

heel een voudig interessante oplossin gen, 

ook in com binatie met andere sys temen. 

De maat van het paneel is zowel in de 

hoogte als de breedte flexibel en de dis-

play is ook dubbelzijdig lever baar. Pole 

System bestaat uit een systeem dat in een 

mum van tijd eenvoudig wordt op gezet. 

Met enkele simpele hand grepen klapt u 

de voeten uit, trekt u de traploze tele-

scoop staander uit en haakt u een of twee 

panelen vast. Makkelijker kan het niet!

Expolinc Pole System

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Function ............................................................ Enkel-/Dubbelzijdig
Breedte (mm) ..................................................... 550/700/850/1000
Hoogte (mm) ...................................................................... 1000–2500
Diepte (mm) .................................................................................... 500
Gewicht Basic (kg) .......................................................... 1,6/1,7/1,8/1,9
Gewicht Travel (kg) ......................................................2,6/2,7/2,8/2,9
Kleur .............................................................................................. Zilver
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Geprinte panelen hebben nog 
nooit zo'n mooie drager gehad.

Expolinc Panel Base

Specificaties Flat Base

Een op de vloer staand dubbelzijdig displaysysteem dat alle stijve 

plaatmaterialen tot 18,5 mm stevig vasthoudt. Het paneel staat na 

een snelle eenvoudige installatie stabiel rechtop. De voet heeft een 

dusdanig sterke grip dat het hele systeem aan het paneel kan  

worden opgetild.

Het natuurlijk geanodiseerde aluminium oppervlak is ongevoelig voor 

stof en gemakkelijk schoon te houden. Synthetische rubber voetjes 

geven het systeem een licht zwevend aanzien en beschermen de vloer 

tegen beschadigingen. Geleverd in een kartonnen doos. 

Synthetische rubber voetjes 
geven een prettig gevoel.

Boren is niet nodig, het  
paneel staat stevig in  
de grip van de voet.

mooi ontwerp  
in aluminium. Elegant  

en gemakkelijk stofvrij 
te houden.

SpecificatiesStandaardpakket 

Panel Base wordt geleverd  
in een kartonnen doos.

Versie ...................... 2x80 .......................400 ............................ 610
Breedte (mm) ...............80 ........................400 ............................. 610
Hoogte (mm) .................60 .......................... 60 .............................. 60
Gewicht (kg) ..................0,7 ........................... 1,7 ..............................2,5
Kleur ..........................Zilver .....................Zilver .........................Zilver
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SpecificatiesStandaardpakket 

Panel Base wordt geleverd  
in een kartonnen doos.

Versie ...................... 2x80 .......................400 ............................ 610
Breedte (mm) ...............80 ........................400 ............................. 610
Hoogte (mm) .................60 .......................... 60 .............................. 60
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Flat Base is de nieuwe vriend van ons populaire  

Magnet Frame, ontworpen als uitermate  stijlvolle voet,  

die de schroeven onder het systeem verbergen.

Magnet Frame is een dubbelzijdig frame voor oprolbare  

panelen die eenvoudig zijn mee te nemen en op te sturen. 

The print is secuur geplaatst in een paar seconden  

door middel van magneettape. Een mooi vormgegeven  

profiel omlijst de print.

Het stijlvolle systeem voor 
oprolbare printpanelen

Expolinc Flat Base & Magnet Frame

Specificaties Magnet Frame

Standaardpakket

Specificaties Flat Base

Flat Base wordt geleverd in een 
kartonnen doos.

Magnet Frame wordt geleverd in een 
kartonnen koker met handgreep.

leverbaar in  
4 formaten.

1,0 m

1,6 m

1,8 m

Versie .....................400x1600 ... 400x1800 ...610x1600 ...610x1800
Totale breedte (mm) ......... 405 .................405 ................615 ................615
Totale hoogte (mm) ..........1600 ............... 1800 ............. 1600 ............. 1800
Paneelbreedte (mm) .........400 ................ 400 ................610 ................610
Paneelhoogte (mm) .......... 1535 ................ 1735 .............. 1535 .............. 1735
Gewicht (kg) ........................... 1,8 ....................1,9 ................ 2,0 ..................2,1
Kleur .................................. Zilver ..............Zilver ............Zilver ............Zilver

Name ...................................Flat Base 400 .....................Flat Base 610
Totale breedte  (mm) .......................... 412............................................... 622
Totale diepte  (mm) ............................ 260...............................................260
Gewicht (kg) ............................................. 1,1.................................................. 1,7

Specificaties

Dubbelzijdige systemen  
voor dubbele uitstraling.

Een aluminium 
profiel 

omlijst de 
afbeelding.

Magnetisch 
frame voor 
gemakkelijk 
te vervoeren 

panelen.
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Info Stand schuin voor 
uitgebreide informatie, 

productinformatie, 
brochure etc.

Presenteer onder een hoek 
van 23° om de boodschap 

perfect te lezen.

Info Stand recht 
is een verticale 
display, perfect for 
bewegwijzering.

Dubbelzijdige  
display.

Eindelijk is er een stijlvolle display, gemaakt om de communicatie  

met uw klanten te verhogen. Vervang eenvoudig uw boodschap  

zo veel als u wilt.

Een semi-permanente  
display voor bewegwijzering, 
informatie of instructies

Expolinc Info Stand

Specificaties Info Stand straight

Name ............................ Info Stand straight ............................Info
Size display (mm) .......................................................A3 (420x297)
Hoogte (mm) ................................................................................ 1500
Gewicht (kg) ...............................................................................4,8 kg

Een stevige voet  
voor stabiliteit.

Specificaties Info Stand angled

Name ............................... Info Stand angled ............................Info
Size display portrait (mm) .........................................A4 (210x297)
Size display landscape (mm) .....................................A4 (297x210)
Hoogte (mm) ................................................................................ 1020
Gewicht (kg) ............................................................................... 5,2 kg
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1,023 m

Een semi-permanente  
display voor bewegwijzering, 
informatie of instructies

Een stevige voet  
voor stabiliteit.

Voor elke type
ontmoetingsplaats!
Met de balies van Stand Up creëert u een natuurlijk 

ontmoetingspunt en draagt u tegelijkertijd uw boodschap 

maximaal uit. Ze zijn tevens prima te combineren met de 

andere displaysystemen, zodat uw stand of presentatie 

compleet is. Stand Up is eenvoudig te monteren en heeft 

een degelijke constructie.

Expolinc Stand Up

Eenvoudig in te 
pakken en te 

vervoeren in een 
stevige draagtas.

Voldoende ruimte voor het 
opbergen van brochures en 

promotiemateriaal

Het Stand Up-pakket bestaat 
uit een frame, bovenplaat, bin-
nenschap en gevoerde nylon 
draagtas met schouderriem.

SpecificatiesStandaardpakket

Name ......................................... Universal....................................Info
Breedte (mm) ..................................... 1246....................................790
Hoogte (mm) ....................................... 1023...................................1023
Diepte (mm) ......................................... 528.................................... 370
Gewicht, pakket (kg)............................ 17,5..................................... 9,5
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1 m

1,485 m

25

4 Brochure bestaat uit brochurevakken op een 

doorzich tig weef sel. De houder kan een vou dig wor den 

op ge rold en ver voerd in een prak tische en mooie tas. 

Het de sign is ge baseerd op het zelfde prin cipe als het 

display systeem 4 Screen – met een hoge stabili teit en 

ge bruikers vriendelijk heid. Weegt slechts 1,7 kg.

Lichte en slimme 
brochurehouder

Expolinc 4 Brochure

aantal brochure vakken .......4xA4 ........................8xA4

Breedte (mm) ...............................285 ............................550

Hoogte (mm) ............................... 1485 .......................... 1485

Diepte (mm) ..................................300 ............................300

Gewicht (kg) .....................................1,7 ...............................1,9

Max. belasting (A4) ......... 75 vel/vak ................50 vel/vak

De buitenmaat van de verpakking is B565xH60xD160 mm.

4 Brochure is een compleet 
brochure rek dat wordt ge le verd in 
een prak tische tas voor op slag en 
trans port. Het pakket be staat uit 
een voet, doek, staander en koffer.

Voor 4 Brochure is een speciale, lichte  
en buig zame laag spannings spot  
verkrijgbaar.

Standaardpakket Accessories Specificaties

Standaardpakket Accessoires Specificaties

Het profiel 
hangt recht 
en ziet er aan 
beide kanten 
hetzelfde uit.

Hang uw bood-
schap op waar u 
wilt – zonder gedoe
Graphic Profile is een aluminium profiel voor het ophangen van posters 

en affiches tot 0,8 mm dik. De afbeeldingen worden met een knipsluiting 

bevestigd, zonder schroeven of lijm. De symmetrische vorm en de 

gecentreerde afbeelding zorgen ervoor dat het profiel recht hangt en er aan 

beide kanten hetzelfde uitziet. Er is geen veermechanisme waardoor inkorten 

tot de gewenste lengte of boren voor wandmontage eenvoudig mogelijk is.

Expolinc Graphic Profile

Graphic Profile 
wordt geleverd in  
een verpakking met  
6 profielen van  
2000 mm. Ophanglusjes en eindkapjes zijn 

als accessoires verkrijgbaar.

Lengte (mm) ...................................... 2000
Max. dikte (mm) .................................... 0,8
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Graphic Profile 
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een verpakking met  
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Lengte (mm) ...................................... 2000
Max. dikte (mm) .................................... 0,8
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4,5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

1 m

Vlaggen in verschillende modellen zijn 
al heel lang op de markt en vormen een 
effectieve methode om buitenshuis 
boodschappen over te brengen. Met 
het vlaggensysteem van Expolinc krijgt 
u een flexibele combinatie van twee 
vlagopties in een systeem! Kies de 
vorm die in uw geval past - gebogen of 
rechthoekig.

Expolinc Flag System

Rechthoekig of 
gebogen formaat!

Klem om het  
vlaggentouw  
te bevestigen.

Grondpin om het vlaggensysteem 
te borgen in de grond, 

bijvoorbeeld  in een grasveld.

Robuuste en opvouwbare 
kruisvoet van staal en  
bekleed met rubber.

Het pakket bevat een leveringsverpakking met daarin een 
transporttas met handvat, opvouwbare kruisvoet en de 
vlaggenstok delen. (3 van aluminium en 2 van fiberglas).

Als optie voor beide pakketten:
– Extra gewicht in een speciaal ontworpen draagtas.
– Extra vlaggenstok deel voor vlagverlenging  
 (uitsluitend verkrijgbaar voor rechthoekige vlag).

Het pakket bevat een leveringsverpakking met daarin een 
transporttas met handvat, grondboor en de vlaggenstok 
delen.(3 van aluminium en 2 van fiberglas).

Opbouwinstructies op www.expolinc.nl Specificaties

Pakket met kruisvoet Pakket met grondboor Accessories

Delen van vlaggenstok (3 stuks) gemaakt van aluminium (mm) ... 3000x1000
Delen van vlaggenstok (2 stuks) gemaakt van fiberglas (mm) ...... 4500x1000
Gewicht incl. kruisvoet (kg) ...................................................................................9,5
Gewicht incl. grondboor (kg) .................................................................................3,0

Specificaties

Specificaties
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Procescontrole 
We ontwerpen en ontwikkelen al onze producten zelf en controleren het gehele 
fabricageproces. We hebben ons eigen moderne magazijn en logistieke systeem, 
waarmee we u niet alleen onze producten, maar ook reserveonderdelen en 
accessoires leveren - waar u ook bent.

Kwaliteit en Uitvoering  
met levenslange garantie  
Om er zeker van te zijn dat onze systemen steeds weer kunnen worden gebruikt, 
onder werpen we zowel onszelf als onze leveranciers aan een voortdurende 
kwaliteitscontrole. Een zorg vuldig door dacht en functioneel design is ons 
belangrijkste doel bij de product ont wikkeling. We zijn volstrekt over tuigd van de 
functie en kwaliteit van onze systemen en daarom geven we een levens lange 
garantie op al onze producten. 

Zo werkt het
Onze displaysystemen zijn ontwikkeld om simpel en makkelijk hanteerbaar te zijn 
en vereisen geen serie gereed schappen om ze op te zetten. Voor de zekerheid 
wordt bij elk displaysysteem toch een eenvoudige opzetinstructie bijgeleverd. 
Deze kunnen ook als PDF-documenten worden gedownload vanaf ons Download 
Center. 

Dealers 
Onze producten worden gedistribueerd via een netwerk van dealers in meer 
dan 35 landen. We helpen u graag bij het vinden van de beste oplossing, 
gebaseerd op uw wensen en behoeften.


