Roll-Up Banners

KIES VOOR KWALITEIT &
Duurzaamheid
Vergelijk de verschillende modellen

Roll-Up Banners zijn populaire dragers om snel uw
brand of organisatie te promoten.
Roll-‐up	
  banners	
  (of	
  rolbanners)	
  zijn attractieve,	
  duurzame en efficiënte
dragers van	
  uw boodschap.	
  
Enerzijds hebben deze systemen een cassette	
  met	
  veersysteem waarin de	
  
banner	
  wordt opgespannen en kan worden uit-‐ en ingerold.	
  Anderzijds
wordt een banner,	
  bedrukt met	
  uw boodschap,	
  in	
  deze cassette	
  
gemonteerd.

Wat is het verschil tussen budget en “premium” roll-ups ?

Expo-‐Etcetera	
  wil producten verkopen die	
  voldoen aan de	
  normen van	
  verantwoord duurzaam ondernemen.	
  Daarom bieden wij -‐ naast een beperkt aantal budget	
  roll-‐ups	
  -‐
een uitgebreid gamma	
  "premium"	
  rolbanners.	
  Deze hebben alle voordelen eigen aan roll-‐ups:	
  gemakkelijk en snel op	
  te stellen,	
  licht van	
  gewicht en klein van	
  omvang.	
  
Bovendien zijn ze steviger,	
  gebruiksvriendelijker,	
  beter afgewerkt en geschikt voor langdurig intensief gebruik.	
  Kortom roll-‐up	
  banners	
  van hogere kwaliteit en
duurzaamheid. De	
  bedrukte banners	
  kunnen eindeloos vervangen worden en er wordt 100%	
  eco-‐responsible,	
  recycleerbaar materiaal gebruikt.	
  Op	
  alle "premium"	
  
rolbanners geven wij uitgebreide garantie.

topx roll-‐up	
  QS	
  85

Expolinc RU	
  classic	
  85

Expolinc RU	
  compact	
  85

Expolinc RU	
  compact	
  100

”Premium” model : topx Roll-Up QS 85 & 100

Een high-‐end	
  roll-‐up	
  display	
  met vloeiende vormen en kleine accenten die	
  zorgen voor een moderne,	
  
verfijnde uitstraling.

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor herhaaldelijk gebruik
Vervanging van	
  de	
  banner	
  is	
  mogelijk
Gemakkelijk te dragen en snel klaar voor een presentatie
Brede,	
  stabiele voet
Bijhorende nylon	
  draagtas met	
  schouderband meegeleverd
Cassette:	
  geanodiseerd
2	
  jaar garantie op	
  de	
  hardware

PRINT
•
•
•
•
•
•

PVC/PET	
  film,	
  conform	
  REACH
420	
  gr/m2
Uitstekende kwaliteit voor Roll-‐Up	
  banners
Staat mooi strak,	
  krult nauwelijks
Opaak door	
  grijze achterzijde
Mooie matte	
  finish

”Premium” model : Expolinc Roll-Up Compact 85 & 100
De compacte roll-‐up	
  van	
  Expolinc met	
  verstelbare hoogte is	
  ideaal voor veelvuldig gebruik.	
  De	
  Roll-‐Up	
  Compact	
  staat met	
  een inklapbare
voet stabiel op	
  diverse	
  ondergronden.	
  Doordat de	
  opening	
  in	
  de	
  voet gemaakt is	
  uit staal kan slijtage door	
  het	
  plaatsen van	
  de	
  telescopische paal
voorkomen worden.	
  De	
  ronde	
  hoeken en zijkanten zorgen voor een gebruiksvriendelijk design.

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor herhaaldelijk gebruik
Vervanging van	
  de	
  banner	
  is	
  mogelijk
De	
  inklapbare voet verzekert de	
  stabiliteit van	
  het	
  systeem
Verstelbare telescopische paal (standaard hoogte :	
  215cm)
Eindkapjes voor het	
  stijlvol topprofiel zijn standaard inbegrepen
Gemakkelijk te dragen en snel klaar voor een presentatie
Bijhorende nylon	
  draagtas met	
  schouderband meegeleverd
Cassette:	
  aluminium
Levenslange garantie op	
  de	
  hardware

PRINT
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteit Decolit-‐materiaal
Krult niet aan de	
  zijkanten
High	
  quality	
  printing	
  met	
  breed	
  kleurengamut
B1/M1	
  brandvertragend materiaal
Zwarte achterzijde die	
  niet lichtdoorlatend is

”Premium” model : Expolinc Roll-Up Classic 85 & 100
De klassieke roll-‐up	
  van	
  Expolinc is	
  ideaal voor intensief gebruik.	
  De	
  Roll-‐Up	
  Classic	
  staat zeer stabiel op	
  diverse	
  ondergronden door	
  zijn brede
cassette. Optioneel kunnen eindkapjes en strips	
  in	
  verschillende kleuren aan het	
  design	
  toegevoegd worden als extra	
  afwerking.	
  Prints	
  zijn eenvoudig
te vervangen.

ALGEMEEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor herhaaldelijk gebruik
Vervanging van	
  de	
  banner	
  is	
  mogelijk
Brede	
  basis	
  die	
  stabiliteit garandeert
Eindkapjes en strips	
  zijn optioneel verkrijgbaar in	
  zwart,
geel,	
  rood	
  of	
  blauw
Gemakkelijk te dragen en snel klaar voor een presentatie
Cassette:	
  zilver of	
  zwart geanodiseerd
Bijhorende nylon	
  draagtas met	
  schouderband meegeleverd
Levenslange garantie op	
  de	
  hardware

PRINT
•
•
•
•
•

Hoge kwaliteit Decolit-‐materiaal
Krult niet aan de	
  zijkanten
High	
  quality	
  printing	
  met	
  breed	
  kleurengamut
B1/M1	
  brandvertragend materiaal
Zwarte achterzijde die	
  niet lichtdoorlatend is

Vergelijk al onze roll-up modellen :

eenvoudig besteld, snel geleverd
HOE	
  PLAATS	
  IK	
  EEN	
  BESTELLING	
  ?
Bestel uw favoriete roll-‐up	
  op	
  onze webshop eenvoudig in	
  enkele stappen.

www.expo-etcetera.be
HOE	
  UW	
  ONTWERP	
  AANLEVEREN	
  ?
Ofwel levert u	
  uw bestanden aan (volgens de	
  template	
  op	
  de	
  productpagina op	
  de	
  webshop),	
  ofwel kunnen wij de	
  	
  beeldopmaak
voor onze rekening nemen.	
  U	
  ontvangt dan eerst een voorontwerp.

Contacteer Laura	
  :
Indien u	
  nog	
  vragen heeft over	
  de	
  roll-‐ups	
  
of	
  werkwijze van	
  de webshop,	
  aarzel dan
niet om	
  contact	
  met	
  mij op	
  te nemen:

Expo-‐Etcetera

Haachtsesteenweg 172,	
  1820	
  Melsbroek
Bel	
  ons :	
  
+32	
  (0)2	
  255	
  87	
  81
E-‐mail	
  :
laura@expo-‐etcetera.be

