
MODULAIRE BEURSSTANDS
FLEXIBEL INZETBAAR EN ZELF OP TE BOUWEN



Hoekstand 9 x 4 m

POP UP MAGNETIC2  

De vraag van Flamingo Parket was een modulaire en zelf op te bouwen stand die zowel
voor 9x4m als voor 7x3m inzetbaar is.
Tevens moet bij een ander thema eenvoudig een deel van de prints gewisseld kunnen worden.
Met het Expolinc Pop-Up Magnetic systeem is een stand met verschillende hoogtes gemaakt, 
waarbij de hoge zuil 3.70m hoog is.
Verpakking: 2x Case & Counter en 3x Standard Case.
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Hoekstand 8 x 4,5 m

CLASSIC FRAME + LIGHT FRAME4  

4Phones wilde een opvallende stand die meerdere keren inzetbaar is en eenvoudig 
aangepast kon worden. Daarnaast moest met een groot scherm de aandacht worden 
getrokken voor hun nieuwe producten. Met de Expolinc Classic en Light Frame
systemen hebben wij een onderscheidende stand gecreëerd.
De ‘Expolinc Bridge’ is in een dubbele vorm en met een breedte van 50 cm. ingezet.
Met een maatwerk bevestiging is een 75” scherm opgehangen.
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Hoekstand 6,5 x 4 m

POP UP MAGNETIC6  

De complete stand is uitgevoerd in Pop-Up Magnetic met verschillende hoogtes.
De maatwerk ‘plantenkas’ laat zien dat er veel meer kan met het Expolinc Pop-Up
systeem dan standaard. 
De complete stand is geleverd in 1 Case & Counter en 3 Standard Cases.
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Hoekstand 9 x 4 m

POP UP MAGNETIC8  

Deze stand heeft een origineel formaat van 9x4m en is gemaakt met Pop-Up Magnetic. 
De 1e opbouw vergde 3,5 uur door 1 persoon.
De hoge wand is 3.70m hoog. Aan de zijkanten zijn maatwerk schappen gemaakt voor kaasdummies. 
De stand is al vaak ingezet als o.a. tussenstand van 4x4 m en hoekstand van 8x3 m. 
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Hoekstand 5 x 5 m

POP UP MAGNETIC + LIGHT FRAME10  

Voor Pronexos is een stand gemaakt met Pop-Up Magnetic en Expolinc Light Frame van 3m hoog.
In de Pop-Up systemen zijn vitrines geplaatst en aan de wand is een monitor bevestigd.
De stand is aangevuld met een Bridge Table en een maatwerk display voor het presenteren van hun producten.
De Case & Counters zijn ingezet als grote balie. 
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Hoekstand 6 x 4 m

POP UP MAGNETIC12  

Een stand die als 6x4m tussenstand en als 6x4m hoekstand is ingezet.
De stand heeft XL vitrines.
De 5 Case & Counters waarin de complete stand is verpakt worden ingezet als balie en als productpresentatie.
De stand is opgebouwd door 2 personen in 2,5 uur.
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Hoekstand 4 x 3 m

14  

De Rotterdamsche Oude gebruikt een combinatie van Pop-Up Magnetic en Expolinc Light Frame.
Er is een opbergruimte met een gordijn als afscheiding.
Bij een wijziging van een product kan dit eenvoudig per printbaan worden gerealiseerd.
De verpakking bestaat uit 2 Case & Counters die als productdisplay worden ingezet en
een Standard Case voor het Light Frame.

POP UP MAGNETIC + LIGHT FRAME
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Hoekstand 5 x 3 m

16  

Hier is een combinatie van Pop-Up Magnetic met Light Frame ingezet.
De van binnenuit verlichte print is de eye-catcher in de stand.
De 2x3 vlaks Pop-Up op de hoek is voorzien van dubbele doorzicht vitrines.
Het geheel is verpakt in 1 Case & Counter en 3 Standard Cases.

POP UP MAGNETIC + LIGHT FRAME

Light Frame 271 x 250
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Eilandstand 11 x 5 m

CLASSIC FRAME + LIGHT FRAME18  

Dit is een combinatie Classic & Light Frame inclusief counters, monitoren,
een afsluitbare berging en bruggen van 50 cm. breed.
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Hoekstand 7 x 3 m

CLASSIC FRAME + LIGHT FRAME20  

Hier zijn Classic & Light Frames gecombineerd waarmee een hoekstand is gemaakt van 7x3m. 
Deze stand heeft monitoren, een brug als verbinding tussen het Light Frame aan het gangpad
en de achterwand en een 2m brede counter.
De 2 Case & Counters zijn ingezet als presentatietafel.
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Hoekstand 5 x 5,5 m

22  

Expolinc Light Frame

Expolinc Light Fram
e

Deze 5x5,5 m stand is een combinatie van 2.50m hoge Classic Frames en 3.00m hoge Light Frames. 
Er is een afsluitbare berging en de balie is een Case & Counter, een van de verpakkingen.

CLASSIC FRAME + LIGHT FRAME



23  23  



Kopstand 8 x 6 m

LIGHT FRAME24  

Deze stand van 8x6m is volledig opgebouwd met het Expolinc Light Frame.
Binnen korte tijd is de stand ook ingezet als een tussenstand van 4x4m. 
De opbouwtijd van de hele stand was 4 uur door 2 personen.
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Strukton zocht voor haar Amerikaanse kantoor een modulaire stand.
Samen met Expolinc Amerika is binnen korte tijd deze stand gerealiseerd in Expolinc Classic Frame 
en Expolinc Light Frame.
De lokale dealer heeft de eindklant ondersteund met de eerste montage op locatie.
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Onderscheidend Expolinc
 

• eenvoudig zelf op te bouwen en te demonteren

• modulair inzetbaar voor alle vormen en formaten

• snel terug te verdienen investering

• levenslange garantie op alle systemen en onderdelen

• te personaliseren met diverse maatwerk oplossingen

• communicatie kan per beurs eenvoudig worden gewisseld

• compact te vervoeren

• stand wordt bij oplevering volledig opgebouwd

• persoonlijke begeleiding en service waar je blij van wordt



We create marketing
tools for professionals

WWW.EXPOLINC.COM
SHOWROOM NEDERLAND: ANTHONIE FOKKERSTRAAT 4 -  BARNEVELD

POP-UP CLASSIC-FRAME LIGHT-FRAME 


