
COMMUNICATIE MET IMPACT

Beurs en Expo

 Roll up Banner Beurswanden Loper

 Textiel Frame Pop-up Spandoek

 Vloersticker



KEEP
MOVING
YOUR
BRAND!
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Voorwoord

Duurzaamheid, Innovatie, 
Flexibiliteit en Mobiliteit

Opvallende en professionele beursproducten zorgen voor de beste beurspresentatie. 
Op een beurs zĳn veel mensen aanwezig die de gehele dag lopen, praten en op onderzoek zĳn. 
Dit kost de bezoekers energie. Hoe gaat uw bedrĳf zorgen dat het opvalt? 
Met de beursproducten van Communication Partners!

Communication Partners voorziet u van allerlei verschillende beursproducten van een complete beurstand 
tot roll-up banners, beurswanden, beursframes, beursvloeren, beursbalies, maar ook bedrukte pennen, mokken, 
uitnodigingen en beachflags.

Kleine attenties die u weg kunt geven op een beurs, evenement of congres 
zĳn goed voor de naamsbekendheid. Om deze te laten personaliseren bent u bĳ
Communication Partners aan het juiste adres.

Communication Partners creëert en produceert duurzame draagbare- en modulaire
presentatiesystemen voor (tĳdelĳke) evenementen, promoties, congressen,
tentoonstellingen en exposities. Goed ontworpen duurzame producten met;

• focus op de mens,
• uitstraling van het bedrĳf
• kostenefficiënt
• cradle to cradle  

 

Communication Partners

Robert Philipe de Klĳne
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Verkoop en verhuur
Wist u dat Communication Partners 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 plaatsen 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.
Bekĳk de kleurstalen achterin de catalogus.

U kunt Click® bĳ Communication Partners aanschaffen of huren,
tevens verzorgen wĳ de grafische producties en
monteren/demonteren de panelen op elke locatie
binnen Europa.

Panelen

PANEEL ZELFSTANDIG H1 STAND 2X5

Expositiepanelen, Posterborden,
Scheidingswanden en Stands
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ZUIL P4SCHEIDINGSWAND P3VIPWAND P4 VLEUGEL
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Toepassingen & gebruik
 Geschikt voor presentaties, balies, zuilen, 

sockels en displays,
Vrĳstaand of gekoppeld,
Materialen bevestigen middels: klittenband,
punaises en schilderĳhaken.
Dubbelzĳdig te gebruikent

 


 


 

*Verhuurkleuren; wit, zwart, lichtgrĳs, donkergrĳs, midden blauw en donker blauw.  
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BESCHIKBARE KLEUREN

Dubbelzĳdig
inzetbaar

Landscape & Portrait
inzetbaar

Montage zonder
gereedschap

Panelen zĳn te koppelen en
zelfstandig inzetbaar

Bevestiging met: punaises,
klittenband of schilderĳhaken.

Panelen

 Koppelbare staanders
Snelle montage, zonder gereedschap
Variabele hoeken
Panelen kantelbaar
Leverbaar in elk formaat
Panelen in hoogte te verstellen

 
 

 
 
 

BALIE RECHT BALIE 6-HOEKIGKRUIS

WĲ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN
UW CLICK  PANELEN®  
Neem contact op met een van onze 

medewerkers om te kĳken naar de mogelĳkheden.

085 028 03 80

Expositiepanelen, Posterborden,
Scheidingswanden en Stands
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Principe
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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 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.

Opbouwinstructie

DOORLOOP STAND 3X5 SCHEIDINGSWAND P4

Montage en Transport

• Zet 2 clips in de lĳst en draai deze 45 graden
• Het resultaat is als foto 2,
• Draai de koppeling vast in de staander,
• Schuif en draai de gedeelde staanders vast,
• Schuif de staander in de voet en draai deze vast, 
 • Klik de panelen op de staanders
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Posterframes

Posterframes uit een draagtas

Congressen, bĳeenkomsten, akties,
demonstraties, beurzen en informatie

Communication Partners heeft het Click 
programma uitgebreid met uitneembare frames. 
Aluminium profielen schroeft u zonder gereed-
schap tot een solide frame.

De basis van het concept zĳn lichtgewicht frames 
metklittenband aan beide kanten, geen 
gereedschap nodig, posters zĳn naadloos te 
presenteren, compact te vervoeren en snel te 
plaatsen met multifunctionele opstellingen. De 
frames hebben geen paneelvulling en kunnen 
nooit beschadigen. Duurzaam, degelĳk en
solide!

De toepassingen zĳn eindeloos; poster- of
pinpanelen, scheidingswanden, promoties,
congressen, preswanden, exposities,
tentoonstellingen, sponsorwanden en complete
stands etc.

Wĳ leveren dit prachtige expositie- en presenta-
tiesystemen in beperkte maatvoering: A0, A1 en 
A2. Met haakband plakt u de posters naadloos 
op het frame. Zelfs grotere posters kunt u over 
meerdere frames laten doorlopen.

Tevens verzorgen wĳ al uw professioneel 
gedrukte posters. De posters kunnen van papier, 
kunststof, karton en plaatmateriaal zĳn.

Dubbelzĳdig
inzetbaar

Landscape & Portrait
inzetbaar

Montage zonder
gereedschap

Panelen zĳn te 
koppelen en 

zelfstandig inzetbaar

Klittenband 
bevestiging

Compact in 
draagtas

Geen frames
in zicht
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Geschikt voor posterpresentaties,
Vrĳstaand of gekoppeld,
Materialen bevestigen middels: klittenband,
Dubbelzĳdig te gebruiken
Koppelbare staanders
Snelle montage, zonder gereedschap
Variabele hoeken
Panelen kantelbaar
Leverbaar in A0, A1, A3
Panelen in hoogte te verstellen
Duurzaam en licht van gewicht
Frames demontabel in tas te vervoeren

Toepassingen & gebruik
De Click® PosterFrames zĳn ontworpen om onder gereedschap
gemakkelĳk te monteren en te demonteren. De multifunctionele
frames wegen slechts 1,5 kg per m2. Deze worden geleverd in
A0, A1 en A2 Din formaten. Bĳ elke frame is zowel de lengte als
breedte aan de staanders te ‘klikken’.
Panelen op ooghoogte zĳn met 15kg te belasten, voordat deze
gaan glĳden!! Met extra rubber zelfs tot 20kg.

Montage & transport

Opbouwinstructies
Zet 2 clips in de lijst en draai deze 45 graden,
Het resultaat is als foto 2,
Draai de koppeling vast in de staander,
Draai de gedeelde staanders aan elkaar vast,
monteer de staander in de voet
Klik de panelen op de staanders.
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Nooit meer 
vieze kabels!

Plaktape resten op vloeren
en tapĳt is verleden tĳd!

Geen wirwar aan
kabels meer!

Geen irritaties over 
oneffenheden in uw vloer!

Gemakkelĳk bereikbaar
voor services!

DESIGN - GEMAK -VEILIGHEID

Mobiele Expovloer, verhoogde
advertentiedrager voor uw stand. 

  

De basis voor uw stand!

100% nagedacht over de techniek en aan wat U
nodig heeft! De vloer is hét grootste oppervlak
van uw stand, daar moet u gebruik van maken!
Creëer van uw vloer een advertentiedrager of
een spraakmakend fotodesign. Mooi een extra
reclame! Plaats een elektrapunt waar u maar wilt!
Werk de kabels in een handomdraai weg.

Nooit meer plaktape resten
op uw vloeren, tapĳt of kabels!

Met de nieuwe Stand-ON verhoogde vloer, kunt
u de kabels gemakkelĳk wegwerken en loshalen.
Plaktape of dubbelzĳdig tape is niet meer nodig
om tapĳt en kabels vast te leggen.
Uw veiligheid wordt vergroot omdat de vloer egaal
blĳft en u of uw bezoekers niet meer over een
opbollend stuk tapĳt kunnen struikelen. Verspil
geen kostbare tĳd meer na afloop van uw event aan
het schoonmaken van tapĳt, kabels en vloeren

Een verhoogde vloer
voor elke stand!

De tegels zĳn zeer praktisch en decoratief,
met verschillende legopties!

De vloer heeft geen andere afwerking nodig,
zeker voor designstands is Stand-ON een must!
Wilt u een strakke afgewerkte vloer hebben,
dan kiest u voor de afdekplaten, die worden
in transparant geleverd, waaronder u een
(verwisselbare) print of gekleurde sheet kunt
leggen.

Zo creëert u steeds weer een nieuwe uitstraling.
Afwerking kan tevens met elke andere stoffering
zoals vloerbedekkingstegels of laminaat.
Combinaties zĳn natuurlĳk ook mogelĳk.
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NEW
patent

pending
  Uw stand verdient een Expo Floor!

Snel te leggen zonder gereedschap en compact bĳ transport en opslag!
Leg de tegels naast elkaar en achter elkaar en klik de tegels vast met de geïntegreerde clip. De tegels zĳn nu
zelfdragend geworden, hierdoor is de uitstraling altĳd strak en mooi, zelfs bĳ ongelĳke vloeren!
De basistegels zĳn stapelbaar. Zoals een legoblokje worden de tegels in elkaar gelegd. Dit neemt minder ruimte
in en zo kunt u gemakkelĳk heel veel tegels meenemen. Het voorkomt ook dat de tegels gaan schuiven.



500mm
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500mm

300mm

Andere kleuren op aanvraag

1 2

Beschikbare kleuren

Mobiele Expovloer, verhoogde
advertentiedrager voor uw stand.

Lichtgewicht verhoogde vloer,
Gemakkelĳk zelf te leggen, zonder gereedschap.
In ABS of in ABS V0 = Brandvertragend, zelfdovend en gecertificeerd.
Vastklikken aan bovenzĳde en zelfdragend,
Elektrakabels of led strippen aan 
onder- en aan bovenzĳde weg te werken,
Tegels stapelen in elkaar (lego principe, nestbaar),
Zwaar te belasten 900 kg per tegel, tegels buigen niet door,
Tegels 50 x 50 cm, voor binnen en buiten gebruik,
Duurzaam, Cradle to Cradle
Modulair uit te breiden,
Goedkoop en lage afschrĳving,t

Veilig = Antislip, geen scherpe randen, altĳd vlak
Afdekplaat in transparant,
Afdekplaat in elke kleur of full-colour te bedrukken,
Afdekplaten stapelen om en om, twee platen passen in elkaar
Verwisselbare fotoprinten,
Compact te vervoeren,
Elke beurs een andere uitstraling,
Te combineren met vloerbedekking of tapĳttegels,
Afwerkranden en afwerkhoeken met kabeldoorvoer
kleuren van tegels,
5 jaar garantie
In Nederland geproduceerd

Specificaties
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Perfect for cables
ø 10mm
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PrincipeOpbouwinstructie 
 •  Klikker voor tegels en randen
•  Zelfdragend; in elkaar grĳpende nokken
•  randen vastklikken met de klikkers voor degelĳke constructie
•  prachtige randafwerking
•  tegels stapelbaar
•  randen met kabelgeleiding aan onderkant

Voor meer informatie www.stand-on.com

 

 

 

 

WĲ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN 
UW STAND-ON FLOORS TEGELS

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kĳken naar de mogelĳkheden.

085-0 280 380 
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Aantrrekkingskracht
Een opvallende beurspresentatie genereert meer
bezoekers en leads! Dit is één van de redenen
waarom het Press®-systeem zo succesvol is.
Combineer rechte en gebogen frames tot robuuste,
stabiele, functionele, en creatieve opstellingen. Bedek
de frames met bedrukte magnetische rolbanen,
waardoor de constructie uit het zicht is. Hierdoor is
het mogelĳk de visuele communicatie naadloos over
de gehele stand door te laten lopen.
Met het Press® systeem wordt uw huisstĳl bewaakt
en versterkt door hoogwaardige stand-architectuur
en grafische vormgeving te combineren.
Indien u vaak deelneemt aan beurzen of congressen,
weet u dat vloeroppervlakte niet altĳd gelĳk zĳn. Het
Press®-systeem kunt u aanpassen, kleiner maken
door elementen weg te laten of juist groter door
frames in andere hoeken te zetten. Daarnaast zĳn
bĳvoorbeeld vrĳstaande zuilen ook weer in de wand
te integreren. Op deze wĳze kunt u de Press® stand
actueel houden, per evenement aanpassen en de
kosten beheersen.

WĲ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN
UW PRESS ®  WANDEN

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kĳken naar de mogelĳkheden.

085-0 280 380

Modulaire Stands, Wanden, Zuilen, Balies,
Display’s en Shop in shop
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Verkoop en verhuur Specificaties
 

 
 
 

 
 


 
 
 


 


 

Communication Partners is dé producent van 
het Press ® modulaire standsysteem. De basis 
van het concept zĳn lichtgewicht aluminium 
frames met naadloos bedrukte magnetische
rolbanen. Deze zĳn zonder gereedschap te 
plaatsen, compact te vervoeren, snel te 
plaatsen, multifunctionele opstellingen en
het systeem is zwaar te belasten!

U kunt Press ® bĳ Communication Partners 
aanschaffen of huren, tevens verzorgen wĳ de 
grafische producties en monteren/demonteren
de stands op elke locatie binnen Europa.
Ideeën opdoen? Bekĳk ons projectenboek!

Gepantenteerd frame
Modulair systeem
Zeer stevig en robuust
Framewerk volledig uit het zicht
Naadloze rolbanen
Snelle montage
Geen gereedschap nodig
Licht van gewicht
Compact transport
Online ontwerp maken
Veel accessoires

Modulaire Stands, Wanden, Zuilen, Balies,
Display’s en Shop in shop
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Modulaire Stands, Wanden, Zuilen, Balies,
Display’s en Shop in shop
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De vormen zĳn:

recht (40, 60, 80cm), A, B, C

90° = 4 frames in een cirkel (50, 75 en 100 cm Ø), F, E, D

180° = 2 frames in een cirkel ( 50 en 75 cm Ø), H, G

120° = 3 frames in een cirkel ( 50 cm Ø) J

25° = 14 frames in een cirkel (11.500 cm Ø) I

zie tekening

De maatvoering van een paneel voor een buitenbocht (Blauw) 

verschilt met die van een binnenbocht (Zwart).
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Modules & Afmetingen 
De basis frames bestaan uit 3 hoogte maten nl: 75, 100 en 125 cm. met 5 verschillende vormen.

Modulaire Stands, Wanden, Zuilen, Balies,
Display’s en Shop in shop
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Kleine 
beursstands

Grote 
beursstands
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PrincipeMontage en transport
Het Press ® systeem is ontworpen om zonder gereedschap
gemakkelĳk te monteren en te demonteren.
De frames wegen gemiddeld slechts 1,5 kg. De frames worden
vervoerd in rolboxen of in tassen. Dit is afhankelĳk van de
afmetingen van de stand.
De panelen gaan in paneelcontainers. Deze zĳn ook als balie te
gebruiken.

Opbouwinstructie
• Klik de frames van de onderste rij aan elkaar vast

• Plaats de dubbele- of enkele lockers in openingen

• Plaats de tweede rĳ frames

• Plaats de derde, vierde rĳ frames etc .

• 

Verpakkingen
                                 

Hang de haakstrip van de panelen aan de bovenste frames
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Dé Mobiele Presentatiekast
Geen presentatie zo mooi te tonen als in de LIFT
mobiele kast. De volledige kunststof kast wordt als
een vouwkrat meegenomen en ter plaatse in een
handomdraai uitgeklapt. De kast is zowel praktisch
maar ook bĳzonder fraai en stevig! Hierdoor is de
LIFT kast een pronkstuk voor elke ruimte!
Door het grote oppervlakte van 40 x 80 cm kunnen
de meeste producten worden geplaatst tot wel 15 KG
per tray! De hoogte van de te presenteren of op te
bergen producten is maximaal 33 cm. De kast is
totaal 1.85 mtr. hoog. Voor elke presentatie kan LIFT
worden uitgebreid met bedrukte panelen, beschermruitjes,
verlichting en aanbouwsets.

Aanpassen aan uw huisstĳl of
persoonlĳke smaak.
LIFT wordt veel toegepast als display in de retail en
tentoonstellingsbouw. Hier kun je de kast in de
basisopstelling plaatsen, maar ook in je huisstĳl
configureren. De horizontale tray’s zĳn met kleurrĳke
pvc sheets af te werken of met geprinte panelen.
De schuiframen kunnen in verschillende materialen
worden geleverd of als geprint paneel. Zo kun je van
een kast een foto- of bannerwand maken. Tegen de
achterwand kun je een geprint paneel plaatsen of
een paneel in kleur.
Met de speciale profielen kun je banners aan de
zĳkant bevestigen of extra plankjes plaatsen.
LIFT heeft de mogelĳkheid om twee kasten aan elkaar
te koppelen met extra tray’s, zo krĳg je een volwaardige
kastenwand of displaystand.
Een basiskast kun je ook minder hoog uitklappen,
dus 1, 2, 3 of 4 elementen hoog, dit is handig als je
een tafel of balie nodig hebt. LIFT is met led verlichtingstrips
uit te voeren of met pendelspots.

Presentatiekast, Display, Popup Store
en Point of Sale
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Milieu
 Recyclebaar

 Duurzaam

 In Nederland geproduceerd

Toepassingen & gebruik
LIFT is overal een blikvanger. Omdat je de kast zowel binnen
als buiten kunt gebruiken, alsmede in droge en natte ruimten,
zĳn de toepassingen legio. Kantoren, Showrooms, Stands,
Opslagruimten, Winkels, Display’s, Shop in shop, promoties,
Verkoopmeubel, Galerie, Musea, Pop-up shops, Kastenwand,
Vitrines, Badkamers en Bergingen.

Onderhoud
De LIFT kasten zĳn gemaakt van kunststof.
De kast dient regelmatig te worden afgenomen met een
zachte doek om stof te verwĳderen. Indien er vingers op
de panelen te zien zĳn kun je dit het beste met een Glasex
afnemen. Wĳ adviseren indien je regelmatig de kast
meeneemt om een stevige draagkoffer te bestellen.

Garantie
Wĳ bieden een jaar garantie tegen mechanische
defecten. Daarnaast kun je bĳ een onverwacht ongelukje
alle onderdelen los bestellen en deze zelf gemakkelĳk
vervangen.

Specificaties
• Hoogwaardig design
• Licht van gewicht
• Stevig
• 40 x 80 x 185 cm
* Kast weegt 15 kg
 Belastbaar tot 15 kg per etage
Ingeklapt 40 x 80 x 27 cm
 Opgezet binnen 1 minuut
 Binnen- en buitengebruik
 Geen gereedschap nodig
 Geoctrooieerd

Presentatiekast, Display, Popup Store
en Point of Sale
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Principe

Voor meer informatie en video instructies 
kĳk op de website www.communicationpartners.nl

WĲ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN 
UW LIFT ®  PANELEN

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kĳken naar de mogelĳkheden.

085-0 280 380

Uit- en inklappen
De kast kan op twee manieren worden opgebouwd. Zowel
horizontaal als vertikaal. Wĳ gaan er op deze pagina vanuit dat de
kast door 1 persoon wordt opgebouwd. (horizontaal) Volg dan de
onderstaande aanwĳzingen. Indien de kast door twee personen
wordt opgebouwd kan 1 persoon de kastdelen omhoog trekken
en de andere persoon de zĳpanelen fixeren. Zo kan de kast
vertikaal worden opgebouwd en gedemonteerd. Wĳ adviseren om
de kast op een schone vloer te leggen bĳ horizontale opbouw, dit
voorkomt beschadigingen en schoonmaakwerk.

Opbouwinstructie
• Plaats de kast op zĳn kant. (plaatje 1,2)
• Trek de bovenste tray uit, de achterplaat en de stangen
scharnieren direct mee. (plaatje 3)
• Scharnier de zĳpanelen naar boven (plaatje 4,5)
• Herhaal deze stappen tot de kast volledig is uitgetrokken.
(plaatje 6,7)
• Kantel de kast en zet deze op zĳn juiste positie. (plaatje 8)
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Klassieker

Specificaties
 Snelle montage

 1 systeem, 1 koffer

 Rechte en gebogen frames

 Koppelbaar

 Frame volledig uit het zicht



 

Veel accessoires

(T)rack ®pop-up 

Track® pop-up wand is een klassieker. De eerste
wand (1982) waarbĳ bedrĳven en instellingen zelf;
snel, gemakkelĳk en profesioneel hun presentatie
kunnen plaatsen. De gebogen wand is een
aantrekkelĳke vorm die samen met een impossante
grafische print dé impact geeft voor succesvolle
presentaties. De grote voordelen zĳn met name het
compacte transport van het frame met rolbanen
in de koffer, welke ook als balie is te gebruiken.
Zonder gereedschap kan iedereen de Track® pop-up
wand opbouwen en demonteren. Voor kleine events
zĳn geen standbouwers of transporteurs meer
nodig… zo kunt u veel besparen en heeft
u zelf alles in eigen handen!

Toepassingen & gebruik
Wanneer en waarvoor gebruikt u een Track® pop-up
wand? Ieder bedrĳf, instelling, vereniging en (semi)
overheden hebben hun eigen toepassingen, zo kan
Track® pop-up als sponsorwand, achtergrond voor
fotoshoots, imago plek voor werving en selectie,
standinvulling of als complete stand worden ingezet.
Wilt u éénmalig enkele Track® pop-up wanden
gebruiken voor een tĳdelĳke promotie, dan kunt
u deze wanden ook bĳ Communication Partners 
inhuren.

Presentatiewand, stand, decor en
Point of Sale
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Gebogen frames

Rechte frames

Vormen
De frames worden geproduceerd uit hoogwaardig 
aluminium met kunststof hubs. Elk frame bestaat uit 
vakken, deze hebben een afmeting van 75 x 75 cm. 

(T)rack ®pop-up 

Presentatiewand, stand, decor en
Point of Sale
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Magneet

Magneet
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Principe

WĲ ONTWERPEN EN BEDRUKKEN
UW (T)RACK ®  POP-UP WANDEN

Neem contact op met een van onze 
medewerkers om te kĳken naar de mogelĳkheden.

085-0 280 380

Maatvoering 
Alle frames worden met rolbanen bekleed, waarbĳ de zĳkanten
met rondingen worden afgewerkt.
Naast de gebogen vorm zĳn onze Track® Pop-up wanden ook
als rechte vorm te verkrĳgen en kunnen deze ook samen
worden gekoppeld en gecombineerd. Standaard zĳn de
wanden 2.25 meter hoog, maar optioneel te verlengen
naar 2.50 meter. Deze hoogte is beter indien u een Track®
Pop-up wand wilt plaatsen als stand op een tentoonstelling.

Opbouwinstructie
• Trek het frame uit.
• Plaats de magneetbars vertikaal in de hubs
• Idem aan zĳkanten van de achterkant
• Haak de rolbanen aan bovenkant frame

Maten Grafische panelen
• Binnenradius   2225mm (h) x 673mm (b)
• Eindbanen gebogen frame 2225mm (h) x 673mm (b)
• Buitenradius  2225mm (h) x 807mm (b)
• Rechte banen   2225mm (h) x 773mm (b)
• Eindbanen recht frame 2225mm (h) x 773mm (b)



Slim
Smart
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RISE (UP)® Banner

Rise-up® is onze naam voor een groep van gebruiksvriendelĳke
Banners. Wĳ hebben een selectie van top rolbanners; Slim, 
Smart en Excellent en een selectie van spanbanners; Keen. Het 
totale programma van  Rise-up® is zeer uitgebreid door de vele 
maatvoeringen, kleuren en uitvoeringen. Hierdoor kunt u altĳd 
de juiste Rise-up® Banner kiezen. Mocht u toch andere
wensen hebben, maak dit aan ons kenbaar. Wĳ maken het!

Slim
Dit is ons budget vriendelĳke rolbannersysteem,  waarbĳ de 
hoogte 200 cm is. De breedte 80, 85en 100 cm.

Smart
Deze rolbanner cassette is stabiel en hoogwaardig qua design 
en materiaal. De hoogte is variabel van 160-220 cm. Breedte 85, 
100, 120 en 150 cm.

Excellent
Deze rolbanner cassettes zĳn zeer stabiel en hebben geen 
draaivoeten nodig. De hoogte is variabel van 160-220 cm. 
Breedte 85, 100, 120 en 150 cm. Ook in het zwart. Dubbelzĳdig 
200 cm hoog, breedte 85 en 100 cm.

Keen
Deze L-Span banners zĳn hoogwaardig en snel teplaatsen. De 
hoogte is variabel van 160-220 cm. Breedte 80, 85 en 100 cm. 
Koppelbaar tot een complete presentatie wand!

Rol Banner, L-Span Banner, Display,
Point of Sale en Retail



KeenExcellent
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DIRECT ® Info
Welkom- en Informatiepanelen
De boodschap op de informatiepanelen is hetgeen
dat u wilt communiceren. Met de Direct® vrĳstaande
panelen kunt u aan één of beide kanten duidelĳk uw
informatie kwĳt. De panelen zĳn er in allerlei breedte
en hoogte maten. Het verschil met de Routeborden is
dat de panelen direct bedrukt worden. De keuze van
het materiaal is mede bepalend door het gebruik,
voor de uitstraling en bepaald welk Direct® systeem
voor uw toepassing het meest geschikt is.

Routeborden
Duidelĳk en opvallend zĳn de Direct® bewegwĳzeringborden.
U kunt deze in vele varianten neerzetten,
zowel voor permanente- als mobiele toepassing.
De borden zĳn enkel- of dubbelzĳdig te gebruiken.
Door de wissellĳsten kunt u snel uw aanwĳzingen
of posters plaatsen.

Routing
De beste manier om bepaalde ruimte af te scheiden
van het publiek is om luxe afzetstaanders met touwen
te plaatsen. Dit geeft Direct ® een exclusieve uitstraling.
Indien er veel publiek is en de afscheiding robuuster
moet zĳn adviseren wĳ onze routingborden. Deze
kunnen ook bedrukt worden voor extra exposure of
reclame. De Direct ® routingborden zĳn zeer snel
geplaatst en compact te vervoeren.

Mobiele folderstands
Wĳ leveren Direct ® Folderstands in enkele- en dubbele
uitvoering. Beide uitvoeringen worden na keuze in een
tas of robuuste koffer verpakt. De opbouw is simpel
en solide. Trek de unit uit en borg deze. Binnen 10
seconden klaar.

Routing, Wegbewĳzering, Folderstands,
Informatieborden
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FABRI ®

Grote wanden, laag gewicht

De Fabric productenlĳn bestaat uit een 4-tal systemen, met elk zĳn
specifieke toepassing. Elk systeem heeft gemeen met elkaar,
tdat de bedrukking op textiel is. Dit geeft als voordeel dat zeer grote
vlakken uit één geheel naadloos en het gewicht minimaal is.

Hoe kiest u nu, welk systeem voor uw toepassing het beste is?
� Wilt u ook andere opstellingsvormen kunnen maken? Press-Fabric!
� Wilt u dat de wand in seconden klaar staat? Track-Fabric!
� Wilt u grote expositievlakken voor intern gebruik? Click-Fabric!
� Is compact en lichtgewicht transport (vliegtuig) de belangrĳkste
overweging? Wave-zipper!

Press-Fabric
Press ® Fabric is een uniek systeem, waarmee u glooiende wanden
kunt maken. Daarnaast wordt deze wĳze van bekleden ook gebruikt
om grote rechte vlakken te bespannen met textieldoek in een
bestaande Press®-stand.

Track-Fabric
Een pop-up systeem met textiel als drager van uw boodschap.
Het textiel blĳft op het frame vastzitten ook tĳdens de demontage.
Dit zorgt voor een gewichtsbesparing en compact transport.

Wave-zipper
Gebogen buizen frames worden als tentstokken in elkaar
geschoven. Hierna wordt het doek over de buizen geplaatst
en vastgezet met een rits. Wave wordt ingezet voor simpele
presentaties, waar transport efficiency het meest belangrĳk is.

Click-frame
De frames worden bespannen met bedrukt stretch doek.
Het doek wordt met een 8 x 3 mm dikke pees in het frame
gedrukt. Dit kan aan beide kanten van het frame. Vervolgens
klikken de frames aan de staanders vast met behulp van de
kunststof clips.

VIP wanden, Musea, Stands en Promoties
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SKY®Outdoor

Tenten
De opblaasbare tenten zĳn gebaseerd op Iglo’s. De
ronde vormen geven een dynamische en open
karakter. De tenten zĳn voor indoor- en outdoor
gebruik. De zĳkanten kunnen dichtgezet worden en
deze kunnen volledig bedrukt worden.

Stoepborden en Banners
Onze stoepborden en banners zĳn gemakkelĳk te
verplaatsen. Door de robuuste en stevige constructie
kunnen ze tegen een stootje en kunnen jaren
achtereen worden ingezet. Het wisselen van de
grafische posters of bannieren gaat in een handomdraai.

Zuilen en Routing
Indien er buiten een robuuste afscheiding moet komen,
adviseren wĳ onze routing-borden. Deze kunnen ook
bedrukt worden voor extra exposure of reclame.
De Sky ® Outdoor routingborden zĳn zeer snel geplaatst
en compact te vervoeren.

Vlaggen
Wĳ leveren allerlei vlaggen en vlaggen-masten.
Daarnaast natuurlĳk ook de klassieke masten met
standaard vlaggen.

Vlaggen, Stoepborden, Tenten, Zuilen en Routing
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Balies Press

Aantrekkingskracht van
Press balies
Press is een uniek systeem, waarmee u robuuste en
eigentĳdse balies kunt plaatsen. Het systeem is
modulair op te bouwen, waardoor u vele vormen kunt
maken en u altĳd een opvallende plek creëert.
Elke balie is met tussenbladen uit te voeren en
optioneel visueel afsluitbaar te maken. Door het
compacte transport kunt u de Press balies overal mee
naar toe nemen en zĳn deze in een personen auto te
vervoeren.

Design
Bedek de frames met bedrukte magnetische
rolbanen, waardoor de constructie uit het zicht is.
Hierdoor is het mogelĳk de visuele communicatie of
opvallend design naadloos over de gehele balie te
laten lopen. Met het Press-systeem wordt uw huisstĳl
bewaakt en extra versterkt door de opvallende
vormen met de grafische vormgeving te combineren.

Specificaties
Stevig
Zeer fraai
Rolbanen te wisselen
Uit te breiden
Compact en licht
Dutch design

Presentatiebalie, Informatiepunt,
Promotiedesk, Registratie en Sockels                      
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Vormen
Door de modulaire opbouw van de zuilen, zĳn 
10-tallen vormen te realiseren. Hieronder staan 
de meest herkenbare balies. Deze zĳn in 
verschillende afmetingen te verkrĳgen. De 
hoogte wordt opgebouwd uit frames van 50, 75, 
en 100 cm.

De vormen zĳn:
   Rond    Ovaal
   Rechthoekig   Haaks
   Golvend   Speciaal

Presentatiebalie, Informatiepunt,
Promotiedesk, Registratie en Sockels                      

Balies Press
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5 6
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Opbouwinstructie
 Klik de frames aan elkaar vast

  Hang de haakstrip van het paneel aan de frames.

 Plaats het bovenblad en de tussenbladen

 Plaats de optionele accesoires

Montage en transport 
Het Press systeem is ontworpen om zonder 
gereedschap gemakkelĳk te monteren en te 
demonteren. De frames wegen gemiddeld slechts 
1,5 kg. en worden vervoerd in tassen of rolboxen. 
Alle frames worden met rolbanen bekleed.
Deze zĳn compact op te rollen en worden in een 
verrĳdbare container geleverd. Deze zĳn ook als 
balie te gebruiken.



WWW.COMMUNICATIONPARTNERS.NL

Click balies een echte Klassieker!
De no-nonsense Click balies kunt u eenvoudig opzetten, gewoon
panelen met clips aan de staanders klikken. Blad erop en klaar! De
panelen kunnen met een eigen print worden voorzien, of zĳn naar
keuze in vele kleuren te leveren. U kunt losse foto- of tekstborden
aan het paneel monteren middels klittenband of punaises.
Daarnaast zĳn er frieslĳsten, productplankjes en opzetbladen als
accessoires te bestellen. Ideaal voor tĳdelĳke registratie- en
informatiebalies.
Vanzelfsprekend zĳn er aan de achterkant schappen te plaatsen en
kunt u optioneel ook de achterkant afsluiten.

BALIES Click

Presentatiebalie, Informatiepunt,
Promotiedesk, Registratie en Sockels
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Zeer stevig
Duurzaam
Uit te breiden
Tĳdloos
Dutch Design

Bĳzondere Balies te huur
Doordat de frontpanelen zĳn te koppelen kunnen verschillende
balies aan elkaar gekoppeld worden. Het paneel is rondom met
een aluminiumlĳst voorzien, dit geeft bescherming aan de balie,
maar ook een luxe uitstraling.



1 2

3 4
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Presentatiebalie, Informatiepunt,
Promotiedesk, Registratie en Sockels

BALIES Click
Montage en Transport
Het Click systeem is ontworpen om zonder gereedschap
gemakkelĳk te monteren en te demonteren. De panelen wegen
gemiddeld slechts 1,5 kg. en worden vervoerd in tassen of
flighcase. Alle panelen worden met hechtvelour bekleed.

Opbouwinstructie
 Monteer de clips (4 per paneel)
 Druk de panelen aan de staanders
 Plaats het bovenblad en de tussenbladen
 Plaats de optioneel accessoires

Vormen
 Recht
 Hoekig (5-6-7-8 hoekig)
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Opbouwinstructie

 
 
  

 

BALIES countercase

Bĳ kleine tĳdelĳke presentaties heeft u een balie nodig, die snel
is te plaatsen, gemakkelĳk te vervoeren en waarbĳ een grafisch
rolpaneel is te plaatsen. De Counter-Case heeft ook een aantal
tussenschappen om uw brochures in te bewaren. Alles in één
koffer te vervoeren.

 Snel geplaatst
 Duurzaam
 Scharnierbaar blad
 Inclusief tussenbladen

Montage en Transport
De Counter-Case is ontworpen om zonder
gereedschap gemakkelĳk te monteren en te
demonteren. De koffer weegt slechts 7,5 kg.
Alle onderdelen worden in de koffer zelf vervoerd.

Vouw de koffer uit
Klik het bovenblad vast aan de koffer
Plaats de schoprand middels haakband
Plaats het grafische paneel middels haakband
Schuif de tussenbladen in de profielen
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Zuilen

Presentatie- en mediazuil, Informatiepunt,
Eye catcher, Point of sales en Retail

Aantrekkingskracht
Press is een uniek systeem, waarmee u robuuste
en eigentĳdse zuilen kunt plaatsen. Het systeem is
dermate stevig dat er zware producten aan opgehangen
kunnen worden, zoals tv’s, legborden ect. Door
de stabiliteit kunnen onze zuilen tot wel 600 cm hoog
worden opgebouwd. Het systeem is modulair op te
bouwen, waarbĳ een zuil ook bĳvoorbeeld als een
wand is op te zetten. Zo kunt u de zuil ook altĳd
uitbreiden, zowel in de hoogte als in de breedte.

Design
Bedek de frames met bedrukte magnetische
rolbanen, waardoor de constructie uit het zicht is.
Hierdoor is het mogelĳk de visuele communicatie
of opvallend design naadloos over de gehele zuil
te laten lopen. Met het Press-systeem wordt
uw huisstĳl bewaakt en extra versterkt door de
hoogwaardige zuilarchitectuur met de grafische
vormgeving te combineren.

Praktisch
De zuilen zĳn unieke eyecatchers, maar daarnaast
ook efficient. Gebruik de binnenkant van zuil als
opbergruimte! U kunt een deur plaatsen, in de rechte
vorm, maar ook in een aantal gebogen frames.

Vormen
Door de modulaire opbouw van de zuilen, zĳn
10-tallen vormen te realiseren. Hieronder staan de
meest herkenbare zuilen. Deze zĳn in verschillende
afmetingen te verkrĳgen. De hoogte wordt
opgebouwd uit frames van 75, 100 of 125 cm.

De vormen zĳn:
 Rond  Ovaal
 Vierkant  Kruis
 Golvend  Driehoek
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Presentatie- en mediazuil, Informatiepunt,
Eye catcher, Point of sales en Retail

Vormen
Door de modulaire opbouw van de zuilen, zĳn 10-tallen vormen
te realiseren. Hieronder staan de meest herkenbare zuilen. Deze
zĳn in verschillende afmetingen te verkrĳgen. De hoogte wordt
opgebouwd uit frames van 75, 100 of 125 cm.

De vormen zĳn:
  Rond   Ovaal
  Vierkant   Kruis
  Golvend   Driehoek
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Kleine 
beursstands

Grote 
beursstands
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Montage en  transport
Het press systeem is ontworpen om zonder gereedschap
gemakkelĳk te monteren en te demonteren.
De frames wegen gemiddeld slechts 1,5 kg. en worden vervoerd
in tassen of rolboxen. Alle frames worden met rolbanen bekleed.
Deze zĳn compact op te rollen en worden in een verrĳdbare
container geleverd. Deze zĳn ook als balie te gebruiken.

Opbouwinstructie
Klik de frames van de onderste rĳ aan elkaar vast
 Plaats de dubbele lockers in de openingen
Plaats de twee rĳ frames
Plaats de derde, vierde rĳ frames ect.
Hang de haakstrip van het paneel aan de bovenste frames.

Verpakkingen
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Mobiele Zitjes, Statafels, Tablethouders
en Sfeer Objecten

Dutch Design
Uw presentaties en evenementen worden compleet met
de mobiele meubels van Flux. Dit Dutch design product
bestaat uit een plaat van duurzaam polypropyleen. Het
basisprincipe is altĳd een plaat die middels ingedrukte
naden is te vouwen tot prachtige design meubels. De
stoel lĳkt een grote envelop die gevouwen wordt tot een
prachtige en stevige design stoel. Extra conform krĳgt
de stoel met de optionele stoffen zitting.

In- en Outdoor
Het totale programma van de Flux meubels bestaat uit:
stoelen, krukjes, koffietafels, leuntafels, tablethouders,
barkrukken, balie en bar. De stoelen zĳn in 6 kleuren te
verkrĳgen, de andere producten in de kleur wit. Alle
producten kunnen wĳ bedrukken in uw huisstĳl.

Kopen of huren
De Flux meubels kunt u voor éénmalige tĳdelĳke
evenementen ook inhuren, mocht u meerdere
evenementen hebben en toch willen huren, dan kunnen
wĳ de meubels in uw specifieke kleuren opslaan en met
uw logo’s voorzien. Wĳ zorgen dat de meubels worden
opgeslagen, schoongemaakt en op tĳd weer aanwezig
zĳn bĳ uw beurs, congres of andere evenementen.

Objecten
De objecten van MyYour zĳn sfeervol en decoratief. In
ons sfeerprogramma hebben wĳ de Penelope, Agata en
Tulip met optionele verlichting opgenomen. Deze
objecten zĳn gemaakt van polypropyleen en zĳn met
rotatie spuitgietwerk geproduceerd. De objecten kunnen
met LED verlichting worden voorzien, waarbĳ meerdere
kleuren zĳn in te stellen.
Daarnaast zĳn de tafels en krukjes van Liberty
beschikbaar. Deze meubels zĳn stapelbaar voor
compact transport

MYX®
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TV®

Tv-ophangingen, standaards, displays
en i-Pad houders

DISPLAYS

Stevig en degelĳk
Bĳ elke presentatie zĳn computerschermen en TV’s
niet meer weg te denken, dynamische interactie met
uw publiek is onontbeerlĳk. Onze presentatiestandaards
bieden u voldoende mogelĳkheden om één of
meerdere schermen op de juiste hoogte af te hangen.
De kabels en aansluitingen zĳn vaak gemakkelĳk weg
te werken.

Kopen of huren
Het totale programma van de TV Displays bestaat uit:
statieven, tafels, zuilen, wanden, tv- en i-Pad-houders.
Bĳ alle producten kunnen wĳ middels bedrukte
borden en rolbanen extra aandacht creëren. De TV
Displays kunt u voor eenmalige tĳdelĳke evenementen
ook inhuren, mocht u meerdere evenementen hebben
en toch willen huren, dan kunnen wĳ de displays in
uw specifieke kleuren opslaan en met uw logo’s
voorzien. Wĳ zorgen dat de displays met tv’s of
computers worden opgeslagen, schoongemaakt en
op tĳd weer aanwezig zĳn op uw beurs, congres of
andere evenementen.

 Stabiel
 Compact te vervoeren
 Duurzaam
 Eenvoudige montage
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Rolbanen en geprinte panelen

Vakmanschap en productiekracht
ABC Display is dé specialist voor het bedrukking van
rolbanen, bannieren, textielwanden en panelen.
U verwacht de beste kwaliteit en lange levensduur!
Dat kan alleen geleverd worden door vakmensen, die
jarenlang ervaring hebben en de keuze hebben gemaakt
voor de beste materialen en hoogwaardige machines.
Wĳ werken uitsluitend met HP large format printers.
Hoogwaardige materialen betekent een hogere
inkoopprĳs en vaak materialen welke extra worden
nabewerkt met bĳvoorbeeld een laminaat. Daarnaast is
een perfecte afwerking zoals het snĳden, stikken, lĳmen
of perforeren van belang voor de passing op de
presentatiesystemen. Alle producties worden voor
aflevering op het systeem gepast en er wordt een foto
gemaakt. Dit vergt meer tĳd, geld en aandacht; alles
voor het beste resultaat voor uw presentaties!

Snelle leveringen
Naast de kwaliteit die wĳ produceren, zĳn wĳ trots
op het feit dat onze doorlooptĳd extreem snel is!
Wĳ kunnen uw productie voor uw stand, wand of
panelen vaak binnen 1 week gereed hebben, waarbĳ
natuurlĳk een banner binnen één dag klaar staat



Snow Alfa Red Cherry Royal Maroon

Light Grey Silver

Nonsoon Military Cornflower Exbibit Blue

Oxford Ink

Dove Graphite

Barkley Sahara Sand Ripe Banana Light Blue

Navy (only 110cm) Black

Putting Green Dock Emerald Wimbledon Green
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Kleurstalen Clickpanelen
Kleurstalen Clickpanelen

Montage Posters
Op de wanden die met hechtvelours zĳn bekleed,
kunt u posters en producten met Velco klittenband
gemakkelĳk bevestigen. Het Velcro haakband leveren
wĳ met een zelfklevende laag in voorgestanste rondjes
en op stroken van 20 mm breed. Zo kunt u grote en
driedimensionale producten op een mooie en
praktische wĳze presenteren.
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100% 
Service
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Van producent naar dienstverlener







100% services
Wĳ zĳn sinds 2006 bezig om presentatiesystemen te
bedenken en te produceren. De materialen worden
steeds lichter, opstellingen mooier en nog stabieler,
meubels comfortabeler en dat alles sneller te monteren,
meestal zonder gereedschappen. De materialen zĳn
hierdoor sneller op locatie te krĳgen. Daarnaast bespaart
u transportkosten, montage- en demontage-uren en
opslagkosten. Doordat wĳ zoveel ervaring hebben in de
presentatiemarkt, willen wĳ graag onze kennis met u
delen zodat uw congressen en evenementen nog
succesvoller worden!

Communication Partners geeft u ook de mogelĳkheid om uw
presentaties te laten ontzorgen:
  Huren
  Opslag
  Opbouw- en Afbouw
  Transport
  Financieren

Succesvolle congressen
De Nederlandse markt voor Congressen en evenementen
is één van de belangrĳkste kernen van onze Nationale
economische activiteit. Nederland wilt hierin verder
groeien en zich ontwikkelen. Het is dus belangrĳk om
congressen en evenementen op de meest professionele
wĳze te faciliteren. In dit grote totaalbeeld zĳn wĳ een
kleine schakel, doch kunnen wĳ u uitstekend van dienst
zĳn met alle faciliteiten welke betrekking hebben op al uw
presentatiematerialen.

Communication Partners
is uw partner voor een succes
op de beurs
Bĳ elk evenement is visuele communicatie nodig, dit kan
voor binnen- of buitengebruik zĳn. Uw deelnemers en
sponsoren zullen gebruik willen maken van presentatiematerialen
om hun activiteiten te promoten. Waarom
moeten zĳ dit zelf regelen? U kunt als organisatie of
facilitair manager de spil zĳn in succesvol presenteren.
ABC Display helpt u hierbĳ! Met een handige checklist,
uw eigen accountmanager, de beste producten, scherpe
prĳzen, stipte leveringen en 100% services, óók tĳdens
uw congres.
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