
  Expolinc oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

Expolinc Classic Frame met 2 houders voor handgel 

Breedte 95, 145, 195, 245 n 295 cm. 

 

 

Magnet Frame met 2 houders voor handgel 

Breedte 40 en 61 en hoogte 160 en 180 cm. 
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  Expolinc oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

Expolinc InfoStand formaat A3 met 1 houder voor handgel 

 

     

Expolinc 4Screen met transparant deel en uitsparing 

Breedtes 100 – 115 – 145 – 200 cm. 

Hoogte 215 cm. 
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Expolinc oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

Expolinc Panel Base met enkel- of dubbelzijdig geprint paneel 

Voeten zijn 2x80 mm, 400 of 610 mm breed 

 

Expolinc Case & Counter met custom made plexiglas oplossing 
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Expolinc oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

Van achter naar voren: Expolinc Frame met geprint doek en houders voor handgel 

  Case & Counter met custom made plexiglas paneel 

InfoStand A3 formaat met houder voor handgel 

 

 Stand-Up Universal counter met custom made plexiglas paneel 
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Expolinc oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

  

 

 

Expolinc Classic Frame met transparante pvc.  

Ook geprint leverbaar 

95 en 120 cm. breed en 200 of 250 cm. hoog 
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Expolinc oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

 

Expolinc Roll-Up Compact of Classic met transparante pvc 

70-85-100-115 cm. breed en 215 cm. hoog 

   

 

Expolinc Magnet Frame met transparante pvc 

40 en 61 cm. breed en 160 of 180 cm. hoog 

MERK display – www.merkdisplay.nl/Corona - T 0342-424736 

http://www.merkdisplay.nl/Corona%20-%20T%200342-424736


  Oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

 

  

Vloervinyl 2mm dik rond 150 cm. 

Ook als sticker leverbaar 

 

  

Vloervinyl 2 mm dik 150x25 cm. 

Ook als sticker leverbaar 
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  Oplossingen voor Corona informatie en presentatie 

 

 

Tapijt cirkel met diameter 3m 

Standaard ontwerp conform afbeelding of ontwerp naar eigen keuze 

 

 

Dubbelzijdig Houd afstand geprint paneel formaat naar wens 

Inclusief ophangmateriaal 
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