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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.

Dit is Expolinc



Onze merkfilosofie is om alleen 
de hoogste kwaliteit producten 
te maken. Om te bewijzen dat 
we dit serieus menen, bieden wij 
een levenslange garantie op alle 
producten uit ons assortiment.

Pop Up Magnetic – 4 Standard Case – 9 Case & Counter – 10 Soft Image – 16

Soft Image Counter - 18 Brochure Stand – 20 Brochure Stand Double – 21 Roll Up Classic – 22 Roll Up Professional – 24

Pole System – 30Roll Up Compact – 26 4 Screen Classic – 28

Flag System – 38Info Stand – 36 Stand Up – 37

Panel Base – 32
Flat Base & Magnet Frame – 34

Fabric System – 12
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• ‘s Werelds meest eenvoudige Pop Up om op te zetten
• Flexibele hoogtes, breedtes en bochten
• Onbeperkte mogelijkheden om uw uitstraling aan te passen

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

3065 x 2224 mm 1510 x 2975 mm 2260 x 2500 mm 

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

*’Standaard pakketten met gebogen zijpanelen.

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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Pop Up Magnetic

Professionele uitstraling in een paar minuten
Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste grootformaat presentatiewand in de 
markt, zo eenvoudig door een person op te zetten in een paar minuten. 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.

Combinatie #14
Pop Up Magnetic + Brochure Stand + Standard Case + Roll Up Compact

Combinatie #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand

Combinatie #13
Pop Up Magnetic + Case & Counter 

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Bekijk het filmpje over Pop Up Magnetic op www.expolinc.nl

Details

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

De topstrips geleiden de printbanen in 
de juiste positie.

De magneetrails worden automatisch op 
de juiste positie geplaatst en de panelen 
hangen automatisch op de juiste plek.
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Flat sides
Platte zijkanten zijn een 
eenvoudig toe te passen 
accessoire. Klik simpelweg de 
profielen op de magneetrails 
om uw display een stijlvolle 
vormgeving te bieden.

Connectors
Klik en bevestig twee of meerdere 
Pop-UP systemen aan elkaar. 
Leverbaar in een rechte en 90° 
uitvoering.

Schappen 
Voeg een schap toe 
om uw producten te 
presenteren. Geen 
gereedschap nodig.

Monitorhouder
Presenteer 
uw video’s op 
monitoren tot 
8 kilo.

Stabilisatievoeten
Stabilisatievoeten 
geven uw systeem 
stabiliteit, aan te 
bevelen bij rechte 
frames.

Panel Case 
Is verkrijgbaar 
als een optie. De 
panelen zijn goed 
beschermd in 
een gewatteerde 
nylon draagtas 
met handvat. 
Diameter 360 
mm.

Gordijnprofiel
Plaats eenvoudig 
een Gordijn met 
klittenband of 
ophangklemmen om 
een opberg ruimte te 
creëeren.

Transportkoffers
Transportkoffers die om te 
bouwen zijn tot stijlvolle 
counters. U kunt hierin 
ook beursmaterialen 
opbergen en alles kant en 
klaar meenemen naar een 
volgend event.

Verschillende hoogtes
Gebruik verschilende 
magneetbars en frames om 
hoogtes van 2.5 en 3 meter 
te bereiken

Verlichting
De Pop Up Magnetic systemen worden aangevuld met een 
of meerdere 120W halogeenspots, die licht verspreiden 
over het complete beeld. Ook is de best verkrijgbare LED 
verlichting in haar klasse leverbaar.
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Pop Up Magnetic - op maat

1x Case&Counter, 1 Pop-Up magnetic recht, 1x Pop-UP Magnetic 5x3 recht, 1x Pop-Up Magnetic 1x3 recht, 1x 
Pop-Up Magnetic 2x3 recht, 1 monitorhouder, 1 gordijnprofiel, 1 Brochuredisplay, connection sets met platte 
zijkanten en verlichting.

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

Standardpakket Case & Counterpakket

Towerpakket

Pop Up Magnetic pakketten

Voor diegenen die het systeem niet vaak hoeven te 
verplaatsen en het meestal op vaste plaats gebruiken. 
Inhoud: Frame, magneetrails, paneelophanging, 30 m magneetband en 
afleveringsdoos.

Voor diegenen die veel reizen en een systeem wensen 
dat gemakkelijk en handig meegenomen kan worden. 
Inhoud: Frame, magneetrails, paneelophanging, 30 m magneetband, 120W spots 
in een beschermende verpakking, paneelhoes en transporttas met wieltjes.

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.

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.

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

Inhoud: Frame magneetrails, ophanging en 15 m magneetband.
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Standard Case

Deze duurzame koffer 
fungeert als balie
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.

Combinatie #3
Roll Up Classic + Standard Case

Details

Winnende combinatie

• Vervoert een complete Pop-Up in een koffer
• 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 hoes.

Standard Case
Formaat (mm)  ................D380xB470xH950
Formaat topblad (mm)  .............D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg)  ..............10,8
Topblad is inbegrepen (zilver).

Standard Case XL
Formaat (mm)  ............... D380xB470xH1190 
Formaat topblad (mm)  .............D410xW560
Gewicht exclusief topblad (kg)  ................9,7
Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.

Sterke stalen wielbehuizing.Sterke metalen sloten.

Wit topblad als optie leverbaar.
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• Wordt omgebouwd tot een groot formaat counter in enkele minuten
• Een complete presentatiewand vervoerd in een koffer
• Gemaakt van duurzame materialen en past in de meeste auto’s

www.expolinc.nlPortable display systems10



Case & Counter

Van koffer tot counter in een minuut
Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot stijlvolle 
en stabiele counter met interne schappen. De materialen zijn zorgvuldig 
geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.  Dit is de  
koning van de portable balies.

Combinatie #5
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Combinatie #1
Soft Image  + Case & Counter

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Bekijk het filmpje over Case & Counter op www.expolinc.nl

Topblad

Toblad leverbaar in zilver en antraciet.

Professionele afwerking voor alle details.

Het bovenblad wordt eenvoudig 
vergrendeld.

Grootte ingeklapt (mm)  ................................. D415xB640xH1000
Grootte uitgeklapt (mm)  .............................. D590xB1390xH1010
Gewicht (kg)  ................................................................................ 22,0
Volume (L) ..................................................................................... 196

Details

Combinatie #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + Case & Counter + Info Stand
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3300 x 2400 mm

2200 x 2100 mm

4400 x 2500 mm

• Tot 18 m2 wand in één koffer
• Creëer uw eigen vormen en hoogtes
• Gepatenteerde oplossing voor gemakkelijk opzetten

Specificaties Fabric System

Hoogte .................................flexibel 1250 – 2950 mm
Lengte recht gedeelte ............................................ 1100 mm
Lengte gebogen 15° binnenzijde .......................... 1100 mm
Lengte gebogen 15° buitenzijde ........................... 1100 mm
Lengte gebogen 90° binnenzijde ........................ 1300 mm

Gewicht excl. graphics en profielen
2 Buizen draagtas ................................16,5 kg
2 Buizen standaardkoffer XL............... 29 kg
Buizen standaardkoffer XL .................. 35 kg

Maximaal toepasbare breedte
2 Buizen recht .................................................4,4 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

Alles compleet in  
een koffer!
De Standaard koffer 
XL kan tot 3 buizen en 
90° gebogen profielen 
verpakken. De koffer kan 
eenvoudig worden ingezet 
als counter.

De draagtas is ontwor-
pen voor 2 buizen, 
profielen en een print 
tot 14m2. De stalen 
voetplaten worden 
apart vervoerd in een 
speciale tas.
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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, binnen- en buitenbochten. Wilt u de afbeelding of het formaat 
wijzigen? Geen probleem, u kunt de hardware jarenlang hergebruiken en 
gewoon een nieuw motief 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

Combinatie #1
Fabric System in een U-vorm met een totaal printformaat van  
9,2m x 2,75 m + 2x Standaard koffer XL + 2 Pole System 550

Combinatie #2
Fabric System in een L-vorm met een totaal printformaat van 6,8m x 2,75 m + 1x 
Standaard koffer XL + Stand Up Info Counter + Brochuredisplay dubbelzijdig

Combinatie #3
Fabric System gebogen met een totaal printformaat van 3,3m x 2,75 m + 1x 
draagtas + 1x tas voor voeten + Soft Image Counter + Brochuredisplay

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Details

De telescopische 
buis wordt op 
een stabiele voet 
gemonteerd.

Telescopisch 
instelbare hoogte, 
robuust en 
gebruiksvriendelijk.

Profielen gemakkelijk in elkaar te zetten 
zonder gereedschap.

Klik de profielen in de houders.

Fabric System
Creëer een indrukwekkende  
achterwand afgestemd op  
uw behoefte.
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Profielen

Recht profiel 1100 mm. 
Kan eenvoudig op de gewenste lengte 
worden gezaagd.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op binnenradius 4,2 m.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.
Print op buitenradius 4,2 m.

90° binnenbocht 1300 mm.
Print op binnenradius 0,8 m.  
Past in de standaardkoffer XL.

De rand van de 
graphic 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 de 
graphic schuiven 
gemakkelijk in de 
profielen. 

Gepatenteerde technologie
met onzichtbare profielen

79
5

795

Accessories

Details

Systeem is goed beschermd in stevige tassen.

De best verkrijgbare Led spots in haar 
klasse. 15W en een indrukwekkende 
1200 Lumen.
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• Zet een complete presentatiewand op in enkele seconden
• De spanning minimaliseert kreukels
• Robuust ontwerp geschikt voor een brede range aan doeken

2240 x 2240 mm 1510 x 2240 mm

3700 x 2240 mm
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Soft Image biedt het voordeel van een eye-catcher van diverse afmetingen  
die in een paar seconden wordt uitgevouwen. De print op doek is opgeborgen 
en al gemonteerd op het frame en het lage gewicht maakt het eenvoudig  
te vervoeren.

Tassen

Accessoires

Bekijk het filmpje over Soft Image op www.expolinc.nl

Stevige draagtassen in verschillende 
formaten als optie leverbaar.

Multifunctionele draagtas met wielen voor 
eenvoudig transport.

De print op doek is bevestigd met 
klittenband

Eenvoudig om het system vast te zetten 
en te ontgrendelen.

Print blijft op frame bevestigd tijdens transport.

Combinatie #24
Standard Case + Soft Image + Brochure Stand

Combinatie #21
Soft Image + Soft Image Counter

Combinatie #20
Pole System + Soft Image + Soft Image Counter

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Soft Image

Verpakt en klaar voor gebruik

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  ............................ 9,2  ............................11,1  .......................... 13,6

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

Beste LED-verlichting uit haar klasse 
verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 
1200 lumen.
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• Heel snelle en eenvoudige opbouw
• Inlegschap voor marketing materiaal
• Vlak en kreukvrij
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Combinatie #21
 Soft Image + Soft Image Counter

Combinatie #20
Pole System + Soft Image + Soft Image Counter

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Soft Image Counter

Ingepakt en klaar om te gaan
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 kreukvrije presentatie van uw 
boodschap. 

Het is een stabiele praattafel met een inlegschap voor 
marketingmateriaal. De opbouw is snel en eenvoudig en  
het lage gewicht maakt de counter makkelijk om te dragen.

Bekijk het filmpje over Soft Image Counter op www.expolinc.nl

Standaardpakket

Details

Het pakket bestaat uit een Soft Image frame 
voor de balie, inlegschap, bovenblad en 
gevoerde draagtas.

Inlegschap voor marketingmateriaal.

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

De print blijft op het  
frame tijdens transport

U kunt kiezen tussen  
een zilver- of steen- 
kleurig bovenblad.
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Brochure Stand

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

Combinatie #1
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Pakket

Winnende combinatie

Bekijk het filmpje over Brochure Stand op www.expolinc.nl

• Professioneel en aantrekkelijke presentatie van brochures
• Direct klaar voor gebruik, de brochures zijn al 
 verpakt in de houders
• Duurzame onderdelen die niet breken of krassen

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

Brochures blijven in de display tijdens vervoer.

Grootte uitgeklapt (m)  .......................................................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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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.

Combinatie #24
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand Double

Pakket

Winnende combinatie

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

• Aantrekkelijke, dubbelzijdige presentatie  
 van brochures
• Direct klaar voor gebruik, brochures al  
 ingepakt in de houders
• Duurzame folderhouders die niet  
 breken of krassen

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

Een stevige draagtas wordt standaard bijgeleverd 

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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• Brede basis die stabiliteit garandeert
• Zuivere en neutrale start van de print
• Leverbaar in 5 breedtes, elke maat voor elk event

850 x 2150 mm 1000 x 2150 mm 700 x 1950 mm 1450 x 2450 mm 850 x 2450 mm 1150 x 2150 mm
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Roll Up Classic

Onze prijzenwinnende Classic
Roll Up Classic heeft van de Zweedse Vereniging voor Vormgeving de onderscheiding 
”gebruikskunst” gekregen! 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.

Combinatie #2
Roll Up Classic + Stand Up

Combinatie #5
Roll Up Classic + Case & Counter + Brochure Stand 

Combinatie #3
Roll Up Classic + Standard Case

Accessoires

Details

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Roll-Up Classic wordt vervoerd in een 
nylon draagtas met shouderband.

Kies tussen zwart en zilver.

De cassette is open 
en de print kan 
worden gewisseld.

Bekijk het filmpje over Roll Up Classic op www.expolinc.nl

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
KleurKleur  ................Zilver  ...........Zwart/Zilver   ....... Zwart/Zilver   ................Zilver  ................. Zilver

Optie: buis voor hoogte 2450 mm 

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

Beste LED-verlichting uit haar klasse 
verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 
1200 lumen.
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• Exclusief design met metallic afwerking en verzonken schroeven
• Snel een eenvoudig wisselen van graphics zonder gereedschap
• Dubbelzijdige uitvoering voor een stand-alone plaatsing

850 x 2150 mm 850 x 2150 mm
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Combinatie #6
Brochure Stand + Roll Up Professional + Case & Counter

Combinatie #4
Brochure Stand Double + Roll Up Professional + Stand Up

Details

Accessoires

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

Dubbelzijde Roll Up Professional met 
twee rollers in een.

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

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Roll Up Professional

Exclusief ontwerp met 
eenvoudige printwissel
Roll Up Professional is een exclusieve display gemaakt om regelmatig te gebruiken in alle 
soorten omgevingen. Opzetten gebeurt binnen 1 minuut. Het wisselen van de print is heel 
eenvoudig met Roll Up Professional, die ook leverbaar is in een dubbelzijdige uitvoering.

Roll Up Professional wordt vervoerd in 
een nylon draagtas met shouderband.

Bekijk het filmpje over Roll Up Professional op www.expolinc.nl

Combinatie #1
Roll Up Professional + Case & Counter + Brochure Stand 

Uitvoering  .........................Enkelzijdig  .................Dubbelzijdig
Breedte (mm)  ....................................850  ................................... 850
Hoogte (mm) .....................................2150  .................................. 2150
Gewicht (kg)  ........................................ 4,8  ......................................7,2
Kleur  .................................................Zilver  ................................ Zilver

Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar,  
inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.
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• Eenvoudig te dragen en te vervoeren
• Flexibele printhoogte en makkelijk op te zetten
• Professionele uitstraling, staat altijd recht

1000 x 1650–2230 mm1000 x 1650–2230 mm 850 x 2230 mm 850 x 2150 mm
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Combinatie #8
Brochure Stand + Roll Up Compact + Standard Case  

Combinatie #12
Roll Up Compact + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Brochure Stand 

Combinatie #14
Roll Up Compact +  Brochure Stand +
Pop Up Magnetic + Standard Case

Details

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Bekijk het filmpje over Roll Up Compact op www.expolinc.nl

Roll Up Compact

Compact met verstelbare hoogte
Roll Up Compact is een compact 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.

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

De telescopische buis vergrendelt in 
de gewenste hoogte.

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

Roll Up Compact wordt vervoerd in een 
nylon draagtas met shouderband.

Accessoires

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

Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, 
inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.
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• Focus op de graphic met bijna onzichtbare profielen
• Verschillende formaten voor elk event, van klein tot groot
• Eenvoudig ter plekke de print te wisselen

700 x 1950 mm

850 x 2150 mm 1150 x 2150 mm

1450 x 2450 mm 1000 x 2450 mm

2000 x 2150 mm

550 x 1485 mm
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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.

Combinatie #10
4 Screen Classic + Stand Up 

Combinatie #11
4 Screen Classic + Stand Up 

Details

Standard package:

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

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

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  .............. 5,3

10 m magneettape om systemen te koppelen en  
8 koppelstukjes inclusief kunststof schroeven.

4 Screen Classic

De meeste focus  
op de boodschap

Accessoires

Onopvallend topprofiel met gepatenteerde 
vergrendelingsfunctie. Optionele afdekdopjes.

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

De verzwaarde voet geeft extra 
stabiliteit aan het systeem.

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

Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, 
inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.
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• Snelle en eenvoudige opbouw zonder losse onderdelen
• Dubbelzijdig, flexibele hoogtes en verschillende breedtes
• Eenvoudig opzetten met geïntegreerde voet en buis

700 x 1514 mmPanel sizes 550 x 1814 mm 850 x 2014 mm 1000 x 2014 mm
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Het Pole System biedt u de gelegenheid om opvallende oplossingen te creëreren, 

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 System is binnen 1 minuut opgezet. Met een paar simpele 

bewegingen vouwt u de voeten uit, trekt de telescopische buis tot de gewenste 

hoogte en plaatst 1 of 2 prints. Makkelijker kan niet.

Details

Bekijk het filmpje over Pole System op www.expolinc.nl

Pole System

Breng uw boodschap  
boven de menigte

Combinatie #19
Pole System + Soft Image

Combinatie #18
Pole System + Pop Up Magnetic + Standard Case

Combinatie #17
Brochure Stand Double + Pole System + Stand Up

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Standard package:Accessoires

Onopvallend topprofiel met gepatenteerde 
vergrendelingsfunctie. Afdekdopjes zijn optioneel.

Pole System wordt vervoerd in een 
nylon draagtas met shouderband.

De veerbelaste spanning houdt de print 
in de perfecte positie.

Pole System is gereed voor dubbelzijdig gebruik.

Function  ................................................... .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

Beste LED-verlichting uit haar klasse verkrijgbaar, 
inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.
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• Creëer elke vorm met plaatmateriaal tot een dikte van 19 mm
• Eenvoudige installatie, bevestiging zonder boren
• Rubber voeten beschermen de vloer en geven de display een licht zwevende uitstraling

400 mm2 x 80 mm2 x 80 mm 600 mm
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Combinatie #30
Panel Base + Roll Up Classic + 
Case & Counter

Combinatie #31
Roll Up Classic + Case & Counter + 
Brochure Stand + Panel Base

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

Details

Panel Base houdt het paneel in een  
stevige greep. Bevestiging zonder boren.

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

Synthetische rubber voetjes geven 
een mooie uitstraling. De inbussleutel 
is bevestigd aan de onderzijde.

Een vrijstaande dubbelzijdige display dat  

plaatmaterialen 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.

Panel Base

Plaatmaterialen hebben er 
nog nooit zo mooi uitgezien
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• Professionele en exclusieve uitstraling
• De print is in enkele seconden gemonteerd met magneettape
• Eenvoudig om ter plekke prints te wisselen

400 x 1600 mm 610 x 1800 mm610 x 1600 mm 400 x 1800 mm
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Versie  .........................400x1600  ..........400x1800  ............610x1600  ........... 610x1800
Breedte (mm)  ............................405  .........................405  ...........................615  ...........................615
Hoogte (mm) ............................ 1600  ....................... 1800  ........................ 1600  ........................1800
Gewicht (kg)  ................................. 1,8  ............................1,9  ........................... 2,0  .............................2,1
Kleur  .........................................Zilver  ......................Zilver  .......................Zilver  ...................... Zilver

Winnende combinaties (vind meer combinaties op www.expolinc.nl)

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. Magnet Frame kan ook 

worden gebruikt met Panel Base.

Versie  ........................... Flat Base 400  ...................Flat Base 610
Breedte (mm)  ........................................412  ........................................ 622
Hoogte  (mm) ........................................260  ........................................ 260
Gewicht (kg)  ............................................. 1,1  ........................................... 1,7

Details

Flat Base geeft de graphic een 
stijlvolle, frameloze basis.

Dubbelzijdig systeem voor 
dubbele exposure.

De panelen worden eenvoudig 
bevestigd met magneettape.

Flat Base Het stijlvolle systeem voor oprolbare graphics. Flat Base 

is onze nieuwe vriend van het populaire Magnet Frame, ontworpen 

om er een stijlvolle presentatie van te maken, met de schroeven 

onzichtbaar onder de voetplaat.

Flat Base & Magnet Frame

Elegant systeem voor 
oprolbare prints

Combinatie #15
Flat Base & Magnet Frame + 
Pop Up Magnetic + Stand Up

Combinatie #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Info Stand
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Info Stand

Een permanente display voor  
bewegwijzering, informatie  
of instructies
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.

Combinatie #16
Flat Base & Magnet Frame + Pop Up Magnetic + 
Case & Counter + Info Stand

Details

Winnende combinatie

• Een stijlvolle en stabiele display voor informatie 
 in publieke omgevingen
• Schuine versie voor een perfecte leespositie
• Rechte versie voor dubbelzijdige bewegwijzering

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

InfoStand recht: Eenvoudig om de 
boodschap te plaatsen en te wijzigen.

Zware voetplaat met 
rubber voeten.

Info Stand schuin ................................................................Info
Formaat display staand (mm) ......................... A4 (210×297)
Formaat display liggend (mm) ........................ A4 (297×210)
Hoogte (mm) ....................................................................... 1020
Gewicht (kg)  ........................................................................... 5,2

Info Stand  recht .................................................................Info
Formaat display  (mm)  .....................................A3 (420×297)
Hoogte  ................................................................................. 1500
Gewicht (kg)  ......................................................................4,8 kg
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Stand Up

Voor kleine en grote bijeenkomsten
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.

Combinatie #4
Brochure Stand Double + Roll Up Professional + Stand Up

Details

Standaardpakket

Winnende combinatie

• Snel en heel eenvouidg met 
 voorgemonteerde panelen
• Ultra stabiel ontwerp voor 
 productpresentaties en 
 demonstraties
• Maximale ruimte voor uw 
 boodschap die eenvoudig 
 kan worden gewisseld

Het Stand Up pakket  bevat een frame, bovenblad, inlegschap 
en een gewatteerde draagtas met schouderband.

Ruim voldoende gelegenheid voor uw informatiemateriaal.

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

Name  ....................................Universal  .............................. Info
Breedte (mm)  .................................... 1206 ...................................790
Hoogte (mm) ...................................... 1022 ..................................1022
Diepte (mm)  ........................................ 528 ................................... 370
Gewicht, pakket (kg)  .......................... 17,5 .................................... 9,5
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Vlaggen in verschillende vormen zijn al lange tijd op de markt en bieden 
een effectieve gelegenheid om uw boodschap buiten te presenteren. 
Met Expolinc’s Flag System heeft u een flexibele combinatie met twee 
vlaggen in 1 systeem. Kies tussen de vorm die past bij de gelegenheid: 
recht of gebogen.

Bekijk het filmpje over Flag System op www.expolinc.nl

• Twee vlaggenopties in een systeem
• Geschikt voor alle ondergronden, kies tussen 
 grondboor en kruisvoet
• Veilige en gewaarborgde constructie geschikt 
 voor slecht weer

Formaat recht ................................................... 3000x1000
Formaat gebogen ............................................. 4500x1000
Gewicht met kruisvoet (kg)  ...........................................9,5
Gewicht met grondboor (kg)  .........................................3,0

Het pakket voor de Flag System kruisvoet bevat 
een doos met transporttas met schouderband, 
inklapbare kruisvoet en vlaggenbuizen.

Het pakket voor de Flag System grondboor 
bevat een doos met transporttas met 
schouderband, grondboor en vlaggenbuizen.

Het extra gewicht is eenvoudig te 
plaatsen op de kruisvoet (optioneel).

Extra buisdeel voor vlagverlenging 
bij een recht vlag.

Pakket met grondboor

Pakket met kruisvoet

Accessoires

Flag System

Rechte en gebogen formaten
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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 worden gedownload als pdf vanaf onze website. 

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.
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Uw Expolinc dealer:


