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Over Expolinc

Wanneer u uw merk, producten en diensten professioneel wilt presenteren, 
biedt Expolinc hiervoor een breed assortiment met de beste kwaliteit 
portable displaysystemen.
Expolinc is opgericht in 1986 en is marktleider op het gebied van portable 
displays. Wij hebben een breed aanbod van presentatiewanden, beursstands, 
Roll-Up banners, balies en veel meer.
Alle producten hebben een professionele uitstraling, zijn eenvoudig op te 
bouwen zonder gereedschap en worden geleverd met levenslange garantie.
Een Expolinc oplossing is een investering voor jaren. Prints kunnen worden 
gewisseld of aangevuld om desgewenst per event uw boodschap te wijzigen.
Met de Custom Collection kunnen we voldoen aan bijna elke vraag voor een 
onderscheidende presentatie. Expolinc biedt professionele verpakkingen en 
een breed assortiment aan accessoires, zoals onder andere productschappen, 
monitoren, vitrines en LED verlichting.
U bent van harte welkom in de Expolinc showroom in Barneveld. Ook kunt u 
een lokale dealer bezoeken. Hier kunt u de voordelen en de eenvoud van elk 
Expolinc systeem bekijken. We bespreken graag uw wensen en maken een 
voorstel met een gemeenschappelijk doel: de hoogste klantevredenheid.
Wanneer spreken we af?
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Onze producten
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•  ’S WERELDS MEEST EENVOUDIGE POP-UP OM OP TE ZETTEN

•  FLEXIBELE HOOGTES, BREEDTES EN BOCHTEN

•  ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN OM UW PRESENTATIE AAN TE PASSEN
Pop-Up
Magnetic

3 065 X 2 224 mm

1 510 X 2 975 mm

2 290 X 2 500 mm

SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC GEBOGEN * SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC RECHT * SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC TOWER

Aantal vakken ......................................................................................... 1X3

Hoogte (mm) .......................................................................................2 230

Diameter (mm) .......................................................................................643

Gewicht, pakket (kg) ................................................................................5,5

* Standaard pakketten met gebogen zijpanelen.

Aantal vakken ......................................................................2X3 ..........................3X3 ..........................4X3

Uitvoering .................................................................... Gebogen ................... Gebogen ................... Gebogen

Breedte (mm) .................................................................... 1 915 .......................2 535 .......................3 065

Hoogte (mm) ....................................................................2 230 .......................2 230 .......................2 230

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) ......................................................................2 016 .........................2 749 ..........................3 482

Hoogte (mm) ......................................................................2 230 .........................2 230 ..........................2 230

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, pakkete (kg) – Standard...........................................23,3 ...........................25,9 ............................28,0

Gewicht, pakket (kg) – Case & Counter ...................................26,8 ...........................29,4 .............................31,5
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Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste grootformaat presentatiewand in de markt, zo makkelijk door een persoon
in een paar minuten op te zetten. De magneetrail wordt in de juiste positie gebracht op een metalen deel in het
frame. De oprolbare printbanen plaatsen is heel makkelijk.

Pop-Up Magnetic

Professionele uitstraling in een paar minuten

De magneetrails worden automatisch op
de juiste positie geplaatst en de panelen
hangen snel op de juiste plek.

Het is heel eenvoudig het systeem vast
te zetten en te ontkoppelen.

De topstrips geleiden de printbanen in
de juiste positie.

Beijkt het filmpje over
Pop-Up Magnetic op expolinc.nl
> downloads > producten > pop-up magnetic 
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Platte zijkanten zijn een
eenvoudig toe te passen 
accessoire. Klik simpelweg 
de profielen op
de magneetrails om uw
display een stijlvolle
vormgeving te bieden .

Gebruik verschillende
magneetbars en frames
om hoogtes van 2.5 en 3
meter te bereiken.

FLAT SIDES

VERSCHILLENDE HOOGTES

Combineer frames en bouw uw presentatie op zonder beperkingen. Kies uit rechte
en gebogen frames, verschillende hoogtes en creëer uw maatwerk stand. Alle
onderdelen worden gekoppeld zonder gereedschap en elk frame staat op zichzelf,
wat zorgt voor de beste oplossing om eenvoudig een stand te bouwen. Complete
pakketten zijn ook beschikbaar met verschillende verpakkingen.

Pop-Up Magnetic

— Op maat
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Presenteer uw producten in een 

vitrine, geplaatst op de beste 

zichthoogte. Gekoppelde vitrines

kunnen naast elkaar worden 

geplaatst.

SHOWCASE KIT

LED verlichting

Voeg een schap toe om uw 

producten te presenteren.

SCHAPPEN

Presenteer uw video’s

op monitoren tot 8 kilo.

MONITORHOUDER

Plaats eenvoudig een gordijn met 

ophangklemmen om een opbergruimte 

te creëren.

GORDIJNPROFIELStabilisatievoeten

    geven uw systeem

        stabiliteit. Aan te

             bevelen bij rechte

                 systemen.
      

STABILISATIEVOETEN

Connectoren om twee Pop-Up Magnetic

frames te verbinden. Rechte en 90

verbindingen zijn leverbaar.

CONNECTION KIT VOOR PANELEN

De beste LED verlichting.

15 W 1200 lumen.

VERLICHTING

Verbind twee Pop-Up Magnetic

systemen om een scherpe 

90 graden hoek te creëren met een 

subtiel afgewerkt profiel.

 

CONNECTION KIT MET 
90° BINNENPROFIEL

Pop-Up Magnetic

Pakketten

Voor diegenen die veel reizen 

en een systeem wensen dat 

gemakkelijk meegenomen

kan worden.

TRAVELPAKKET

Voor diegenen die het systeem

niet vaak hoeven te verplaatsen

en het meestal op een vaste 

plaats gebruiken.

BASISPAKKET

Een complete oplossing bestaande 

uit een ruime rolkoffer die binnen een 

minuut ingezet kan worden als een 

stijlvolle balie.

CASE & COUNTER PAKKET

Een complete oplossing met 

stevige verpakking.

Ook inzetbaar als balie. 

STANDAARDPAKKET

o
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Het topblad voor de dubbele 
Case & counter is verkrijgbaar 
in zilverkleur.

TOPBLAD IN ZILVER• WORDT IN ENKELE MINUTEN OMGEBOUWD TOT EEN GROOT FORMAAT COUNTER

• EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND VERVOERD IN EEN KOFFER

• GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN PAST IN DE MEESTE AUTO’S

Case & Counter
Deze duurzame koffer fungeert als balie
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Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot een stijlvolle en stabiele counter met interne schappen.
De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Twee koffers die eenvoudig
worden gekoppeld en worden voorzien van een scharnierend topblad.
Dit is de koning van de portable balies.

Topblad leverbaar in
zilver en antraciet.

TOPBLAD

Grootte ingeklapt (mm) .............................D415xB640xH100

Grootte uitgeklapt (mm).............................D590xW1390xH1010

Gewicht (kg)...............................................22,0

Volume (L)...................................................196

Totaal formaat van twee koffers (mm) .........................D830xW640xH1000
Gewicht van 2 koffers inclusief topblad (kg).................40,9
Formaat topblad opgevouwen (mm)..................... .........D470xW740xH28
Formaat topblad uitgevouwen (mm) ............................. D940xW740xH12
Volume (L)....................................................................2x196 (=392)

ENKELE KOFFER

TWEE KOFFERS

Het bovenblad wordt eenvoudig vergrendeld. Professionele afwerking voor alle details.

Bekijk het filmpje over 
Case & counter op www.expolinc.nl
> downloads > producten > case&counter

Case & Counter

Van koffer tot counter in een minuut
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Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing 
en duurzame sloten. Gemaakt voor Pop-Up 
magnetic, maar kan ook worden gebruikt 
voor Soft Image of andere systemen uit ons 
assortiment. Om de koffer om te bouwen als 
balie, plaatst u alleen de print om de koffer en 
een balieblad bovenop de koffer .

• VERVOERT EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND

• ROBUUST EN DUURZAAM MET STALEN WIELBEHUIZING

• OMGEBOUWD TOT COUNTER IN ENKELE SECONDEN

Het bovenblad is eenvoudig te plaatsen op de standaard 

koffer. Tijdens transport is deze goed beschermd door 

een gewatteerde tas.

Wit topblad als optie leverbaar.

Sterke metalen sloten. Sterke stalen wielbehuizing.

STANDARD CASE XL*
Formaat (mm) .......................................................................................D380xW470xH1190

Formaat topblad (mm) ...........................................................................D410xW560

Gewicht exclusief topblad (kg)...............................................................9,7

*Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.

Deze duurzame koffer
fungeert als balie

STANDARD CASE*
Formaat (mm)..........................................................................D380xW470xH950

Formaat topblad (mm).............................................................D410xW560

Gewicht exclusief topblad (kg).................................................10,8

*Topblad is inbegrepen (zilver)

Standard
Case
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www.expolinc.comPortable display systems4
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De Expolinc Custom Collection
Maatwerk oplossingen met gekoppelde Pop-Up Magnetic systemen



≈4x3,4m

www.expolinc.comPortable display systems6
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De Expolinc Custom Collection
Gebogen, recht, gekoppeld en losstaand: onbeperkte mogelijkheden



www.expolinc.com Portable display systems 9
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De Expolinc Custom Collection
Accessoires als vitrines, monitoren en statafels
en op te bouwen zonder gereedschap



Classic Frame •  PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP.

•  MAGNETISCHE VERBINDING, EENVOUDIGE MONTAGE.

•  FRAMES OM TE COMBINEREN OF VRIJSTAAND. NAADLOOS.

BASIC PACKAGE

500 X 2 500 mm ..........................................................................9.5 kg

950 X 2 500 mm .........................................................................10.4 kg

1 950 X 2 500 mm .......................................................................13.4 kg

2 950 X 2 500 mm ......................................................................16.5 kg

3 950 X 2 500 mm .....................................................................20.4 kg

4 950 X 2 500 mm .....................................................................25.0 kg

Het pakket bevat profielen verpakt in een kartonnen doos.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders

 ***Inclusief 3 verticale staanders

STANDARD CASE XL PACKAGE

1 950 X 2 500 mm ......................................................................23.9 kg

2 950 X 2 500 mm ..................................................................... 27.0 kg

3 950 X 2 500 mm .....................................................................30.9 kg

4 950 X 2 500 mm .....................................................................35.5 kg

Het pakket bevat profielen verpakt in de Standard Case XL verrijdbare 

koffer. *Inclusief 1 verticale staander. **Inclusief 2 verticale staanders 

***Inclusief 3 verticale staanders

Optioneel: Standard Case XL:

Wit of zilverkleurig topblad

TRAVEL PACKAGE

1 950 X 2 500 mm .......................................................................15.9 kg

2 950 X 2 500 mm ......................................................................19.0 kg

3 950 X 2 500 mm .....................................................................22.9 kg

4 950 X 2 500 mm ..................................................................... 27.5 kg

Het pakket bevat een compleet frame, geleverd in een verrijdbare draagtas. 

*Inclusief 1 verticale staander. **Incusief 2 verticale staanders. 

***Inclusief 3 verticale staanders.

*

**

***

 *

 **

 ***
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Wij introduceren Classic Frame. Zonder gereedschap of standbouwpersoneel voor opbouw en demontage. De unieke 
magnetische verbinding zorgt voor een eenvoudige, stabiele en veilige opbouw. Het design van het systeem is mooi 
met ronde vormen en de profielen hebben een hoogwaardige afwerking voor een stijlvol resultaat.

Het Classic Frame systeem: Of u nu enkel een presentatiewand nodig heeft of een complete beursstand.

2,5 m

3 m

2 m

Classic Frame

Drie standaard hoogtes
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Acht verschillende connectoren om uw 

unieke frames te combineren.

CONNECTOREN

Drie hoogtes beschikbaar.

2.00 - 2,50 en 3.00 m

VERTICALE STAANDERS ALS SUPPORT

LED verlichting in draagtas.

VERLICHTING

Vier verschillende versies: dubbelzijdig, enkelzijdig, enkel-

zijdig met verbinding en dubbelzijdig met verbinding.

STABILISATIEVOETEN

Classic Frame

De keuze is aan u.
Creëer wat u wilt.
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COUNTER

Breedte (mm) .............................................................................. 2 030 

Hoogte (mm) .................................................................................. 990 

Diepte (mm) ....................................................................................410 

Gewicht .....................................................................................44.0 kg 

BERGING

Breedte (mm) ................................................................................. 950

Hoogte (mm) ............................................................................... 2 495

Diepte(mm) ..................................................................................1 000

Gewicht ..................................................................................... 47.0 kg

950 X 990 mm 2 030 X 990 mm
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Light Frame •  DE HOOGSTE KWALITEIT LED VERLICHTING

•  MODULAIR EN STABIEL

•  VOLLEDIG TE INTEGREREN MET CLASSIC FRAME

BASIC PACKAGE

962 X 2 500 mm ........................................................................28.0 kg

1 837 X 2 500 mm ......................................................................34.5 kg

2 712 X 2 500 mm .......................................................................41.0 kg

3 587 X 2 500 mm ..................................................................... 47.0 kg

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten. 

Wordt geleverd in een doos. 

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders

*

*

**

TRAVEL PACKAGE

962 X 2 500 mm ........................................................................25.8 kg

1 837 X 2 500 mm ......................................................................32.5 kg

2 712 X 2 500 mm ......................................................................39.2 kg

3 587 X 2 500 mm .....................................................................45.4 kg

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten. 

Wordt geleverd in een verrijdbare draagtas en een tas voor accessoires.

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders.

*

*

**

STANDARD CASE PACKAGE

1 837 X 2 500 mm ......................................................................39.2 kg

2 712 X 2 500 mm ......................................................................45.9 kg

3 587 X 2 500 mm ......................................................................52.1 kg

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.

Wordt geleverd in een verrijdbare koffer en draagtas. 

*Inclusief 1 verticale staander **Inclusief 2 verticale staanders.

*

*

**

20    LIGHT FRAME     I     EXPOLINC.NL

Extra aandacht voor uw boodschap



Light Frame

Werk met licht.
Zet je merk
in de spotlights.
Wij introduceren Light Frame, dat een onderdeel is van de 
Expolinc Frame familie. Light Frame is een portable, met 
led verlichting uitgerust peesframe systeem voor een print 
op doek. Is op te bouwen zonder gereedschap.

Bent u op zoek naar een verlichte grootformaat print met 
hoge lichtopbrengst LED om uw merk een boost te geven ?  
Light Frame is dé oplossing.
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Enkel- en dubbelzijdige voeten,

afhankelijk van uw wensen.

STABILISATIEVOETEN

Verbind frames, met of zonder 

verlichting, recht of in een hoek.

Meer combinaties en oplossingen zijn 

te vinden op www.expolinc.nl

CONNECTOREN

Light Frame

Combineer en val op.
Creëer je eigen presentatie.
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Maak flexibele
en complexe oplossingen.

Krachtige LED verlichting
ingebouwd in de profielen

De LED verlichting is beschermd in het aluminium profiel.

De vormgeving van het profiel voorkomt reflectie.

Robuuste en eenvoudig te gebruiken connectoren zorgen

voor excellente stabiliteit.

Light Frame gecombineerd met Classic Frame.

Connectoren zijn geïntegreerd in het profiel.

Combineer Light Frame en Classic Frame en creëer een waanzinnige omgeving.
Bouw in een paar minuten verschillende hoogtes en breedtes in diverse combinaties.
Hergebruik en wijzig het formaat voor uw volgende event.
Het enige dat u nodig heeft is een ander formaat print.
Dit is wat we noemen duurzaam en flexibel !

2.
25

 m
, 2

.5
 m

 o
f 3

 m
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•  TOT 18 M2 WAND IN ÉÉN KOFFER

•  CREËER UW EIGEN VORMEN EN HOOGTES

•  GEPATENTEERDE OPLOSSING VOOR GEMAKKELIJK OPZETTEN

Fabric
System

SPECIFICATIES FABRIC SYSTEM

Hoogte .............................................................. flexibel 1 150 – 2 900 mm

Lengte recht profiel ................................................................... 1 000 mm

Lengte recht profiel .................................................................... 1 100 mm

Lengte gebogen 15° binnenzijde ................................................. 1 100 mm

Lengte gebogen 15° buitenzijde .................................................. 1 100 mm

Lengte gebogen 90° binnenzijde ................................................1 300 mm

2 buizen recht ..................................................................3,3 m

2 buizen gebogen 15° .......................................................3,3 m

3 buizen gebogen 15° .......................................................6,6 m

3 buizen recht  .................................................................6,6 m

3 buizen gebogen 90° + recht ..........................................5,7 m

MAXIMAAL TOEPASBARE BREEDTE

2 buizen draagtas ................................................ 16,5 kg

2 buizen standaardkoffer XL .................................. 29 kg

3 buizen standaardkoffer XL .................................. 35 kg

GEWIGHT EXCL. PRINTS EN PROFIELEN

De draagtas is ontworpen voor twee buizen, 
profielen en een print tot 14m2. De stalen voetplaten 
worden apart vervoerd in een speciale tas.

4 400 X 2 500 mm

3 300 X 2 400 mm
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Fabric System

Creëer een indrukwekkende achterwand
afgestemd op uw wensen.

Dankzij het Fabric System kunt u veel indruk maken met een achterwand met het formaat, de vorm en hoogte die u zelf wenst.
U kunt kiezen uit recht, hol en bol. Wilt u de afbeelding of het formaat wijzigen? Geen probleem, u kunt de hardware jarenlang 
hergebruiken en gewoon een nieuwe print aanbrengen. De structuur is gemakkelijk op te bouwen en het doek wordt op werkhoogte 
bevestigd en vervolgens op de juiste hoogte gebracht.

Bekijk het filmpje over 
Fabric System op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Fabric System

De Standard Case XL kan
tot 3 buizen en 90  gebogen
profielen verpakken. De koffer
kan eenvoudig worden
ingezet als counter.

ALLES COMPLEET IN 
EEN KOFFER!

De telescopische buis wordt

op een stabiele voet

gemonteerd.

Telescopisch instelbare hoogte,

robuust en gebruiksvriendelijk .

Profielen zijn gemakkelijk 

in elkaar te zetten zonder gereedschap.

Klik de profielen in de houders.

2 200 X 2 100 mm

0

27    FABRIC SYSTEM     I     EXPOLINC.NL



Recht profiel 1000 mm en 1100 mm.  

Kan eenvoudig op de gewenste lengte worden gezaagd.

Gebogen profiel 15° 1100 mm. 

Print op buitenradius 4,2 m.

Gebogen profiel 15° 1100 mm. 

Print op binnenradius 4,2 m.

PROFIELEN

Fabric System

Gepatenteerde technologie
met onzichtbare profielen
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De rand van het doek

wordt om het profiel heen

gevouwen en vastgezet

met een veerklem.

Dankzij de flexibele

verbindingen kan elke

buis afzonderlijk lager 

worden gezet, waardoor

ook complexe vormen

eenvoudig kunnen worden

aangebracht.

De siliconen randen boven

en onder aan het doek, schuiven

gemakkelijk in de profielen. 

Systeem is goed

beschermd in stevige tassen.
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Soft Image •  ZET EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND OP IN ENKELE SECONDEN

•  DE SPANNING MINIMALISEERT KREUKELS

2 240 X 2 240 mm

3 700 X 2 240 mm

1 510 X 2 240 mm

SPECIFICATIES SOFT IMAGE

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) .......................................7,0 .........................9,2 ........................11,1 .........................13,6

Alle Soft Image-systemen zijn voorbereid met zijbevestigingen wanneer u ook de 

zijkant van het frame wilt bedekken.
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Soft Image

Verpakt en klaar voor gebruik!
Soft Image biedt het voordeel van een eye-catcher van diverse afmetingen die in één minuut klaar is voor gebruik.

De print op doek is bevestigd met klittenband. Eenvoudig om het systeem vast te zetten en te ontgrendelen. Print blijft op frame bevestigd tijdens transport.

Bekijk het filmpje over
Soft Image op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Soft Image

Stevige draagtassen in verschillende

formaten als optie leverbaar.

Multifunctionele draagtas met

wielen voor eenvoudig transport.

De beste LED verlichting is leverbaar als set met 2 spots

15W 1200 lumen, een draagtas en stabilisatievoeten. 
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De Soft Image Counter is gebaseerd op dezelfde constructie als Soft Image, met de 
fabric print op het frame bevestigd met klittenband. De robuuste constructie zorgt
voor een perfecte spanning en een kreukelvrije presentatie van uw boodschap.
Het is een stabiele counter met een inlegschap voor marketingmateriaal.
De opbouw is snel en eenvoudig en het lage gewicht maakt de counter 
makkelijk om te dragen.

ingepakt en klaar om te gaan
Soft Image Counter

U kunt kiezen tussen een zilver-

of steenkleurig bovenblad.

De print blijft op het 

frame tijdens transport.

Breedte (mm) .......................................................... 1060

Hoogte(mm) ............................................................ 1020

Diepte (mm) ............................................................ 395

Gewicht, systeem (kg) ............................................. 10,5

Het pakket bestaat uit een Soft Image

frame voor de balie, inlegschap, 

bovenblad en gevoerde draagtas.

Inlegschap voor

marketingmateriaal.

•  HEEL SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW

•  INLEGSCHAP VOOR MARKETINGMATERIAAL

•  VLAK EN KREUKVRIJ

Bekijk het filmpje over Soft Image
Counter op www.expolinc.nl
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Pole System
Breng uw boodschap
boven de menigte
Het Pole System biedt u de gelegenheid om opvallende oplossingen te creëren, vooral in 
combinatie met andere systemen. De paneelformaten zijn flexibel in hoogte en breedte en
panelen kunnen aan beide zijden van de display worden geplaatst. Pole Systeem is binnen
een minuut opgezet. Met een paar simpele bewegingen vouwt u de voeten uit,
trekt de telescopische buis uit tot de gewenste hoogte en plaatst 1 of 2 prints.
Makkelijker kan niet.

Functie .......................................................................................enkel/dubbelzijdig

Breedte (mm) ..............................................................................550/700/850/1000

Hoogte (mm) ........................................................................................... 1000–2400

Diepte (mm) ....................................................................................................... 500

Gewicht (kg) ...................................................................................... 2,6/2,7/2,8/2,9

Kleur ................................................................................................................Zilver

SPECIFICATIES POLE SYSTEM

•  SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW ZONDER LOSSE ONDERDELEN

•  DUBBELZIJDIG, FLEXIBELE HOOGTES EN VERSCHILLENDE BREEDTES

•  EENVOUDIG OP TE ZETTEN MET GEÏNTEGREERDE VOET EN BUIS

Bekijk het filmpje over 
Pole System op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Pole System

Pole System wordt vervoerd

in een nylon draagtas 

met schouderband.

Onopvallend topprofiel met
gepatenteerde vergrendelingsfunctie
Afdekdopjes zijn optioneel.

Beste LED-verlichting in haar klasse
verkrijgbaar, inclusief nylon tas.
15W, 1200 lumen.

De veerbelaste spanning houdt de print in perfecte positie. Pole System is gereed voor dubbelzijdig gebruik.

33    POLE SYSTEM     I     EXPOLINC.NL



Roll-Up Classic
Onze prijswinnende Classic

Wanneer u een stabiele en mooie Roll-Up zoekt die altijd recht staat en die u veelvuldig 
kunt gebruiken, dan is Expolinc Roll-Up de beste oplossing. Het systeem is makkelijk 
te dragen en is snel klaar voor een presentatie. Roll-Up Classic is verkrijgbaar in 
verschillende breedtes en is bedoeld voor herhaaldelijk gebruik bij verschillende gelegenheden.
Wordt geleverd met levenslange garantie.

Breedte (mm) ............. 700 ...........................850 ....................... 1 000 ........... 1 150 ........... 1 450

Hoogte (mm) ............ 1 950 .........................2 150 ........................2 150 .......... 2 150 ........... 2 150

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 mm.

SPECIFICATIES ROLL-UP CLASSIC

De cassette is open en de print kan worden gewisseld.

Kies tussen zwart en zilver.

Roll-Up Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas 

met schouderband.

De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar,
inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.

De standaard buis kan worden 
vervangen door een telescopische buis 
voor flexibele hoogtes. 

Ook verkrijgbaar met een harde koffer.
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Beijkt het filmpje over
Roll-Up Classic op expolinc.nl
> downloads > producten > Roll-Up Classic 



•    BREDE BASIS DIE STABILITEIT GARANDEERT    •    ZUIVERE EN NEUTRALE START VAN DE PRINT    •    LEVERBAAR IN 5 BREEDTES, ELKE MAAT VOOR ELK EVENT

850 X 2 150 mm 1 000 X 2 150 mm 700 X 1 950 mm 1 450 X 2 450 mm 850 X 2 450 mm 1 150 X 2 150 mm
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Roll Up-Professional
Exclusief ontwerp met eenvoudige printwissel

•  EXCLUSIEF DESIGN MET METALLIC AFWERKING EN VERZONKEN SCHROEVEN

•  SNEL EN EENVOUDIG WISSELEN VAN PRINTS ZONDER GEREEDSCHAP

•  DUBBELZIJDIGE UITVOERING VOOR EEN STAND-ALONE PLAATSING

Roll-Up Professional is een exclusieve display gemaakt om regelmatig te gebruiken in alle soorten omgevingen.
Opzetten gebeurt binnen een minuut. Het wisselen van de print is heel eenvoudig met Roll-Up Professional, die ook 
leverbaar is in een dubbelzijdige uitvoering.

uitvoering ............................................ Enkelzijdig ............................. Dubbelzijdig

Breedte (mm) ................................................... 850 ........................................... 850

Hoogte (mm) ..................................................2 150 ......................................... 2 150

Gewicht (kg) ...................................................... 4,8 .............................................7,2

Kleur ............................................................. Zilver .........................................Zilver

SPECIFICATIES ROLL-UP PROFESSIONAL

Bekijk het filmpje over 
Roll-Up Professional op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Roll-Up Professional

Afbeeldingen kunnen snel worden 
gewisseld door eenvoudig de knop 
aan de onderzijde in te drukken.

Dubbelzijdige Roll-Up Professional
met twee rollers in een cassette.
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De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar.
inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.

Een topprofiel met eindkapjes is standaard bij
de Roll-Up Professional.

850 X 2 150 mm 850 X 2 150 mm

Roll-Up Professional wordt vervoerd in 

een nylon draagtas met schouderband.

Ook verkrijgbaar met harde koffer.
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Roll-Up Compact
Compact met verstelbare hoogte

Roll-Up Compact is een compacte en eenvoudig te gebruiken Roll-Up. De ronde hoeken en zijkanten maken het
systeem eenvoudig in gebruik. De verstelbare telescopische buis biedt de mogelijkheid de print in te stellen
op de gewenste hoogte. Het is eenvoudig om de print te monteren zonder de cassette te hoeven openen .

Breedte (mm) .................................................... 850........................................ 1 000

Hoogte(mm) ........................................1 605 – 2 230  ...........................1 605 – 2 230 

Diepte (mm) .......................................................322...........................................322

Gewicht (kg) ........................................................3,4............................................3,7

Kleur ...............................................................Zilver........................................Zilver

SPECIFICATIES ROLL-UP COMPACT

•  EENVOUDIG TE DRAGEN EN TE VERVOEREN

•  FLEXIBELE PRINTHOOGTE EN MAKKELIJK OP TE ZETTEN

•  PROFESSIONELE UITSTRALING, STAAT ALTIJD RECHT

1 000 X 1 650 – 2 230 mm
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Bekijk het filmpje over 
Roll-Up Compact op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Roll-Up Compact

De inklapbare voet verzekert de functie 
en stabiliteit van het systeem. Het klikt
vanzelf in de positie.

Stijlvol topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie.
Eindkapjes zijn standaard bij de Roll-Up Compact 

De telescopische buis
vergrendelt in de
gewenste hoogte.

De beste LED-verlichting in haar klasse 
verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.

Roll Up Compact wordt vervoerd in 

een nylon draagtas met schouderband.

850 X 2 230 mm 850 X 2 150 mm 1 000 X 1 650 – 2 230 mm
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4Screen Classic
De meeste focus op de boodschap

4Screen Classic is een kostenbesparende manier
om uw boodschap op grote schaal over te brengen.
Perfect voor events en grote campagnes waar alles 
van prijs tot opzettijd essentieel is. Het design is
uiterst eenvoudig en u kunt het systeem binnen een 
minuut opzetten. De verzwaarde buis maakt 4 Screen
Classic tot een perfect stevige banner.

•  FOCUS OP DE PRINT MET BIJNA ONZICHTBARE PROFIELEN

•  VERSCHILLENDE FORMATEN VOOR ELK EVENT, VAN KLEIN TOT GROOT

•  EENVOUDIG TER PLEKKE DE PRINT TE WISSELEN

Breedte (mm) ...............................550 ................. 700 .................. 850 ................ 1 000 ............... 1 150 ................ 1 450..............  2 000

Hoogte (mm) ..............................1 485 ............... 1 950 ................ 2 150 ................ 2 150 .............. 2 150 ................ 2 150...............  2 150

Gewicht(kg) ....................................1,9 .................. 2,2 ....................2,5 ....................2,7 .................. 4,1 ....................4,7................... 5,3

SPECIFICATIES 4SCREEN CLASSIC

Met gepatenteerde bevestigingsclips in het profiel hoeft u
zich nooit zorgen te maken dat de print loslaat.

4Screen Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met een kartonnen koker.

De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, 
inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.

700 X 1 950 mm

850 X 2 150 mm
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De verzwaarde voet geeft extra 
stabiliteit aan het systeem.

onopvallend topprofiel met gepatenteerde
vergrendelingsfunctie. Optionele afdekdopjes.

Bekijk het filmpje over 
4Screen Classic op www.expolinc.nl
> downloads > producten > 4Screen Classic

1 150 X 2 150 mm

550 X 1 485 mm

2 000 X 2 150 mm

1 450 X 2 450 mm 1 000 X 2 450 mm

10 m magneettape om
systemen te koppelen en 
8 koppelstukjes inclusief
kunststof schroeven.
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Panel Base
Plaatmaterialen hebben er 
nog nooit zo mooi uitgezien
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Panel Base wordt 

geleverd in een

kartonnen doos. Synthetisch rubber voetjes geven een mooie

uitstraling. De inbussleutel is bevestigd aan

de onderzijde.

Panel Base houdt het 

paneel in een stevige

greep. Bevestiging 

zonder boren.

Een vrijstaande dubbelzijdige display die 
plaatmateriaal presenteert tot een dikte van
19 mm. met een stevig klemsysteem. Het paneel
staat recht en stabiel na een snelle en eenvoudige
montage, gezekerd door de grip van de voet,
zo sterk dat het complete systeem kan worden
verplaatst door de print vast te pakken.

•  CREËER ELKE VORM MET PLAATMATERIAAL TOT EEN DIKTE VAN 19 MM
    (PANEL BASE 1220 = 26 MM)

•  EENVOUDIGE INSTALLATIE, BEVESTIGING ZONDER BOREN

•  RUBBER VOETEN BESCHERMEN DE VLOER EN GEVEN DE DISPLAY EEN ZWEVENDE                 

SPECIFICATIES PANEL BASE

Versie ....................................... 2 x 80 ................. 400 ................... 610 .................1 220

Breedte (mm) .................................80 ................. 400 ................... 610 .................1 220

Hoogte (mm) ..................................60 ................... 60 .................... 60 .....................60

Gewicht (kg) ..............................0.7 kg ............... 1.7 kg ...............2.5 kg ................7.2 kg

UITSTRALING
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Flat Base &
Magnet Frame

•  PROFESSIONELE EN EXCLUSIEVE UITSTRALING

•  DE PRINT IS IN ENKELE SECONDEN GEMONTEERD MET MAGNEETTAPE

•  EENVOUDIG OM TER PLEKKE PRINTS TE WISSELEN

Flat Base geeft de prints een stijlvolle, frameloze basis. De panelen worden eenvoudig bevestigd met magneettape. Dubbelzijdig systeem.

Versie ..............................................Flat Base 400..................................... Flat Base 610

Breedte (mm) ..................................................... 412......................................................622

Diepte (mm) .......................................................260......................................................260

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

SPECIFICATIES FLAT BASE

Magnet Frame is een dubbelzijdig frame voor oprolbare, 
makkelijk te vervoeren panelen. De print is precies 
gemonteerd in enkele seconden door middel van 
magneettape en een dun aluminium profiel omsluit 
de print.

Versie ......................................400 X 1 600 ..................400 X 1 800 ....................610 X 1 600 ..................610 X 1 800

Breedte (mm) ......................................... 405 ................................ 405 .................................. 615 .................................615

Hoogte(mm) ......................................... 1 600 .............................. 1 800 ................................ 1600 ............................. 1 800

Gewichtkg) ............................................... 1,8 ...................................1,9 .................................. 2,0 ..................................2,1

Kleur ................................................... Zilver ..............................Zilver .............................. Zilver .............................Zilver

SPECIFICATIES MAGNET FRAME
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Flat Base & Magnetic Frame

Elegant systeem
voor oprolbare prints
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Brochure Stand
De perfecte manier om brochures
te presenteren en te vervoeren

De Brochuredisplay is de ideale aanvulling op uw
beurspresentatie en een praktische manier om uw drukwerk
te vervoeren. Met haar stabiele ontwerp en ingenieuze
uitklapsysteem is de Brochuredisplay ontworpen om snel
de maximale uitstraling te bieden.

•  PROFESSIONELE EN AANTREKKELIJKE PRESENTATIE VAN BROCHURES

•  DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, DE BROCHURES ZIJN AL VERPAKT IN DE HOUDERS

•  DUURZAME ONDERDELEN DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

Grootte uitgeklapt (mm) .................................................................................W250xD268xH1575

Grootte ingeklapt (mm) ...................................................................................W250xD268xH395 

Gewicht incl. tas (kg) ...............................................................................................................4,9

Gewicht incl. koffer (kg) ......................................................................................................... 8,4

Aantal vakken ............................................................................................................................ 4

Kleur .................................................................................................................................. Zilver

Bekijk het filmpje over 
Brochure Stand op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Brochure Stand

Brochures blijven in de
display tijdens transport.

De Brochuredisplay is ook leverbaar
met een harde koffer met wielen
een een uittrekbaar handvat.

SPECIFICATIES BROCHURE STAND
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Brochure Stand
Double

Tweezijdig brochures 
presenteren

Brochuredisplay Dubbelzijdig presenteert uw
brochures in 2 richtingen dankzij de zigzag
constructie. De brochuredisplay ontvouwt door de
bovenzijde vast te pakken en omhoog te trekken.

Bekijk het filmpje over 
Brochure Stand Double op www.expolinc.nl
> downloads > producten > Brochure Stand Double

•  AANTREKKELIJKE, DUBBELZIJDIGE PRESENTATIE VAN BROCHURES

•  DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, BROCHURES AL INGEPAKT IN DE HOUDERS

•  DUURZAME FOLDERHOUDERS DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

Groote uitgeklapt (mm) ...................................................................................W259xD400xH1618

Grootte ingeklapt (mm) ................................................................................... W259xD400xH265

Gewicht incl. tas(kg) ................................................................................................................5,2

Gewicht incl. koffer (kg) .......................................................................................................... 8,7

Aantal vakken .............................................................................................................................5

Kleur ...................................................................................................................................Zilver

SPECIFICATIES BROCHURE STAND DOUBLE

Een stevige draagtas wordt
standaard bijgeleverd.

De dubbelzijdige Brochuredisplay is ook
leverbaar met een harde koffer met wielen 
en een uittrekbaar handvat.
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Stand-Up
Stevige balie
met inlegschap

De Stand-Up Counter wordt een ontmoetingsplek tijdens een event of een perfecte
plaats om een offerte of order te noteren. De Stand-Up counter is leverbaar in 2 vormen,
rechthoekig of in een zeskant. Beiden zijn eenvoudig op te zetten, met een ultra stabiel
ontwerp dat de maximale ruimte geeft aan uw boodschap.

•    SNEL EN HEEL EENVOUDIG MET VOORGEMONTEERDE PANELEN    •    ULTRA STABIEL ONTWERP VOOR PRODUCTPRESENTATIES EN DEMONSTRATIES

•    MAXIMALE RUIMTE VOOR UW BOODSCHAP DIE EENVOUDIG KAN WORDEN GEWISSELD

Versie ......................................................Universal.......................................... Info

Breedte(mm) .....................................................1246...........................................790

Hoogtemm) ...................................................... 1023......................................... 1023

Diepte(mm) ........................................................528...........................................370

Gewicht, pakket (kg) ..........................................17,5............................................9,5

De panelen zijn gemonteerd en blijven in het frame tijdens transport.

Ruim voldoende
gelegenheid voor uw
informatiemateriaal.

Het Stand-Up pakket bevat een 
frame, bovenblad, inlegschap en 
een gewatteerde draagtas met 
schouderband.
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Portable
Table Neem je eigen tafel 

mee naar de beurs
Met Portable Table krijg je twee tafels in een. Wissel van 
statafel hoogte naar zittafel hoogte, afhankelijk van de 
situatie. Alle onderdelen worden geleverd in een draagtas. 
Met Portable Table heb je altijd een tafel bij de hand voor 
presentaties of om een kop koffie te drinken met klanten.

•   COMPACTE VERPAKKING, WEEGT SLECHTS 10 KG

•   TWEE HOOGTES MET HETZELFDE SYSTEEM

Hoogte statafel ............................................................................................................. 1 075 mm

Hoogte koffietafel zithoogte ...........................................................................................665 mm

Totaal gewicht ......................................................................................................................10 kg

Draagtas ..................................................................................................................440x600 mm

Topblad .....................................................................................................................410x560 mm

SPECIFICATIES PORTABLE TABLE

De Portable Table wordt vervoerd in een nylon draagtas met handvatten.
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Info Stand
Een permanente display voor
bewegwijzering, informatie
of instructies

•    EEN STIJLVOLLE EN STABIELE DISPLAY VOOR INFORMATIE IN PUBLIEKE OMGEVINGEN     •    SCHUINE VERSIE VOOR EEN PERFECTE LEESPOSITIE

•    RECHTE VERSIE VOOR DUBBELZIJDIGE BEWEGWIJZERING

Eindelijk is er een stijlvolle display die
zowel mooi als behulpzaam is, gemaakt om 
uw communicatie met klanten te verhogen.
Eenvoudig om de boodschap zo vaak als
gewenst te wisselen.

Info Stand schuin ...................................................................................Info

Formaat display staand (mm) ....................................................A4 (210x297)

Formaat display liggend (mm) ...................................................A4 (297x210)

Hoogte (mm) .......................................................................................... 1020

Gewicht (kg) ............................................................................................. 5,2

Info Stand recht..........................................................................Info

Formaat display(mm).....................................................A3 (420x297)

Hoogte(mm)...............................................................................1 500

Gewicht(kg)...................................................................................4,8

Info Stand schuin. De print wordt geplaatst 
tussen de twee platen.

Zware voetplaat met 
rubber voeten  

Info Stand recht:
eenvoudig om de 
boodschap te 
plaatsen en te 
wijzigen
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Process controle
Wij ontwikkelen al onze producten zelf en managen het gehele 
productieproces. 
Vanuit ons moderne magazijn en met ons logistieke systeem leveren wij niet 
alleen complete systemen, maar ook onderdelen en accessoires.

Kwaliteit en design met levenslange 
garantie
Wij zijn zo zeker over de kwaliteit van onze systemen, dat wij levenslange 
garantie bieden op al onze producten.

Hoe het werkt?
Onze systemen zijn ontwikkeld om eenvoudig op te bouwen en te gebruiken. 
Om extra zeker te zijn wordt elk systeem geleverd met een uitgebreide 
opzetinstructie.

Dealers
Onze producten worden geleverd via een netwerk van dealers. Met dit 
netwerk kunnen wij u altijd helpen, ongeacht waar u zich presenteert.



HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.NL

We create marketing
tools for professionals


