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Panels
Verkoop en verhuur
Wist u dat ABC Display dé producent is van
de succesvolle Click® lichtgewicht panelen?
De basis van het concept is; universeel
tijdloos paneel, geen gereedschap nodig, licht
van gewicht, compact te vervoeren en snel te
plaatsten met multifunctionele opstellingen.
De toepassingen zijn eindeloos; poster- of
pinpanelen, scheidingswanden, promoties,
congressen, preswanden, exposities, tentoonstellingen, sponsorwanden en complete stands
etc. Wij leveren dit prachtige expositie- en
presentatiesystemen in tal van uitvoeringen
en afmetingen. U kunt Click® bij ABC Display
aanschaffen of huren, tevens verzorgen wij de
grafische producties en monteren/demonteren de
panelen op elke locatie binnen Europa.
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Toepassingen & gebruik
•

Geschikt voor presentaties, balies, zuilen,

•

Koppelbare staanders

sockels en displays,

•

Snelle montage, zonder gereedschap

•

Vrijstaand of gekoppeld,

•

Variabele hoeken

•

Materialen bevestigen middels:

•

Panelen kantelbaar

klittenband - punaises - schilderijhaken.

•

Leverbaar in elk formaat

Dubbelzijdig te gebruiken

•

Panelen in hoogte te verstellen

•

Beschikbare kleuren
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* Verhuurkleuren; wit, zwart, lichtgrijs, donkergrijs, midden blauw en donker blauw.

WIJ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN
UW CLICK® PANELEN
Neem contact op met een van onze
medewerkers om te kijken naar de mogelijkheden.

036-548 11 22

DOORLOOP

STAND 3X5

Panels

Montage en Transport
De Click® Panelen zijn ontworpen om zonder
gereedschap gemakkelijk te monteren en te
demonteren. De multifunctionele panelen wegen
slechts 1,5 kg per m2. Deze worden geleverd
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in elke maat met een meervoud van 25 cm,
waarbij 25 x 25 cm de kleinste maat is en
125 x 300 cm de grootste. Bij elke paneel is
zowel de lengte als breedte aan de staanders
te ‘klikken’. Panelen op ooghoogte zijn met
15 kg te belasten, voordat deze gaan glijden!!
Met extra rubber zelfs tot 20kg.

1. Zet 2 clips in de lijst en
draai deze 45 graden,
2. Het resultaat is als foto 2,
3. Schuif en draai de koppeling
vast in de staander,
4. schuif en draai de gedeelde
staanders vast,
5. Schuif de staander in de voet
en draai deze vast,
6. Klik de panelen op de
staanders.

KEEP MOVING
YOUR BRAND!
BALIE RECHT

BALIE 6-HOEKIG

www.abcdisplay.nl

Klanten en projecten
ABC Display Industriy produceert de Click® Panelen ruim 35 jaar en is hiermee absoluut uniek.
Wij hebben bewezen en willen constant bewijzen dat onze klanten zaken doen met een degelijk en
betrouwbaar bedrijf. De producten worden constant geïnnoveerd en de productieprocessen
verbeterd. De medewerkers zijn allert en worden regelmatig getraind om u nog beter van dienst
te kunnen zijn.
ONZE KLANTEN ZIJN:

Gemeenten, Provincies, Ministeries, Bibliotheken, Lagere scholen, Voortgezet onderwijs,
HBO en Universiteiten, Evenementenhallen, Congres hotels, Reclame bureau’s, MKB en
beursgenoteerde bedrijven.

100%
Service
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