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COMBI 

 
De COMBI  presentatiewand is een goede combinatie van de eigenschappen van GRAPHIC 
en FABRIC panelen.  
 
U kunt veel combinaties treffen voor de presentatie van uw keuze. 
 
Op beurs, symposium, persconferentie, recepties en ál die gelegenheden waarbij uw 
presentatie goed over het voetlicht moet komen.  
 
Lichte metalen frames met uitgekiende magneetophanging zorgen voor een uitstekend 
‘fundament’ voor de front- en zijpanelen. 
 

Zoals op bijgaande foto ziet u, dat een COMBI 
presentatiewand kan bestaan uit, in dit geval,  
drie GRAPHIC frontpanelen, terwijl de zijpanelen in 
FABRIC zijn uitgevoerd. Maar u kunt elke 
combinatie van GRAPHIC en FABRIC panelen 
maken.  
 
In de wand  kan een inbouwvitrine worden 
aangebracht om extra aandacht te vestigen op één 
onderdeel van uw presentatie. 
 
Op FABRIC panelen en, als u rekening houdt met 
de lay-out, ook op GRAPHIC panelen kunnen 
leggers of brochureleggers worden geplaatst. 
 
Ook onze COMBI presentatiewanden, zijn er in 
verschillende uitvoeringen, gebogen, recht en in  
een combinatie.   
 
 

Natuurlijk adviseert Creative Displays u ook hier weer graag over de mogelijkheden. 
 
Maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom of voor een demonstratie bij u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMBI presentatiewand voor VESTIA 
GRAPHIC front-  en FABRIC zijpanelen 

 

http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/inbouwvitrine/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/leggers/
http://www.creativedisplays.nl/nl/contact/
http://www.vestia.nl/index_home.asp
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COMBI 

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 
presentatiewand! 

 
 


