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FABRIC presentatiewand  
voor Alitalia 

 

FABRIC 

 
 
Op een FABRIC presentatiewand laat ú zelf uw product, bedrijf of organisatie met teksten en 
afbeeldingen aan uw doelgroep zien. Op deze manier kunt u uw boodschap aanpassen aan 
de omstandigheden en de doelgroep van dat moment. Op beurs, symposium, 
persconferentie, recepties en ál die gelegenheden waarbij uw presentatie goed over het 
voetlicht moet komen.  
 
Aan de basis van de presentatiewand staat het stevige en lichtgewicht frame. Eenvoudig 
opzetbaar. Waarna, met de hulp van magneetstrips, de nylonfabric panelen gemakkelijk aan 
het frame bevestigd worden. Zo is de FABRIC presentatiewand klaar voor uw gebruik!  
 
De presentatiewanden, zijn er in verschillende breedtes. Vanaf één 
frontpaneel tot meerdere frontpanelen. Gebogen zijpanelen zorgen 
voor een mooie, letterlijke, afronding van uw presentatie. Creative 
Displays adviseert u graag, als u denkt aan een afwijkende 
uitvoering in bv. breedte en/of hoogte.  
 
Ook in het uiterlijk van de FABRIC presentatiewanden zijn er 
mogelijkheden. De wanden kunnen  zijn uitgevoerd met gebogen en 
rechte frames. Ook een variatie is mogelijk. Wanneer de 
presentatiewand in een open ruimte moet worden opgesteld, kunnen 
beide zijden van panelen worden voorzien. Waarom niet eens  
ánders presenteren? Dan stelt u uw wand op met de bolle zijde naar 
voor en uw heeft een heel andere presentatie. 
 
Uw informatie op de FABRIC presentatiewand komt van posters en tekstborden met 
afbeelding en tekst, die u zelf naar eigen inzicht makkelijk op de wand aanbrengt en weer 
wijzigt. Creative Displays levert u eventueel ook deze posters of tekstborden. 
 

Varieer uw presentatie met leggers; zo krijgt u aandacht voor een 
bepaald onderdeel van uw presentatie. Een inbouwvitrine kan in de 
wand worden geplaatst. 
 
Een bovenband over de breedte van de wand is vaak voorzien van 
uw logo. Een vast onderdeel van de wand, maar natuurlijk ook te 
vervangen door een andere bovenband. Wij adviseren en u mag het 
zelf zeggen….. 

  
Goede halogeenverlichting completeert  het geheel. 
 
De FABRIC presentatiewand is niet alleen makkelijk op te zetten, maar even zo makkelijk af 
te breken, te vervoeren en op te slaan in de bijpassende verrijdbare koffer. 
 
U bent van harte welkom op de showroom, graag na afspraak. Creative Displays komt ook 
graag bij u langs.   
 

Legger en brochurelegger 

http://www.alitalia.com/nl_en/vluchten/alitalia-nederland.asp
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/posters-tekstborden/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/leggers/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/inbouwvitrine/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/bovenbanden/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/verlichting/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/verpakking/
http://www.creativedisplays.nl/nl/contact/
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FABRIC 

MONTAGE 

 
 

 
 

De presentatiewand is makkelijk te 
vervoeren en op te slaan in 

draagtas of koffer 
 
 

 
 

Leg het frame voor u neer, met de 
stelvoetjes onder en  

de lampvoetjes boven en naar voren. 

 
 

Trek het frame uit en 
plaats het rechtop 

 
 

 
 

U plaatst makkelijk en snel 
de magneetstrips 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na het plaatsen van de 
front- en de zijpanelen 

staat er een schitterende 
FABRIC presentatiewand! 

 


