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Zie voor meer voorbeelden en video’s:
http://www.abcdisplay.nl/products/zuilen

Nieuw en uniek in de presentatiemarkt. 
 

Zuilen zijn aan alle kanten te bekijken en geven een groot imago oppervlakte. 
 

Zij bieden de kans om rustig de informatie te bekijken en te lezen. 
 

De mobiele zuilen zijn er in waanzinnig veel uitvoeringen van een vierkante zuil,  
tot een ronde of speciale vormen. 

  
De panelen zijn bij alle zuilen snel te vervangen en het imago is  

hiermee te wisselen.  
 

U kunt zuilen plaatsen in winkels, winkelcentra en op beurzen  
maar ook in uw eigen entree of kantoor!

Maak van uw zuil ook een presentatiewand of balie!!!

Ovale zuilen

Ronde zuilen

Rechthoekige zuilen
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Met deze mobiele zuil, kunt u onder andere onderstaande presentatiewanden maken:
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Per staander 
2 clips bevestigen.

Met de clips de 2 staanders 
aan elkaar klikken

Frames uit de tas of 
transportbox halen.

De gehele vorm plaatsen. Wanneer de 1ste laag staat dan pas  
de 2e laag toevoegen.

Lockers aan de bovenzijde invoegen.

Frame vastklikken en vervolgens 
over de locker schuiven.

De printbanen worden ingehangen  en 
bevestigd met magneet.

Als laatste de frames met topdop.

Montage instructie:


