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MAXI GRAPHIC 

 
 
Creative Displays presenteert met trots de MAXI GRAPHIC. Een banner met alle 
pluspunten van een Creative Displays’ banner: goede kwaliteit materiaal, print en frame en 
daardoor een schitterende uitstraling. Makkelijk opzetbaar, prima te vervoeren en op te 
slaan. 

 
De MAXI GRAPHIC banner onderscheidt zich 
van de GRAPHIC banner door het extra grote 
oppervlak van uw presentatiemogelijkheid.  
 
De MAXI GRAPHIC is 245 cm hoog en 160 cm 
breed! 
 
Naast de GRAPHIC presentatiewand met zijn 
specifieke uitstraling nu dus nóg een 
mogelijkheid om uw product, bedrijf of 
organisatie wandbreed te presenteren! 
 
Met de opstelling als die van de  
MAGNETIC banner kunt u de breedte van een  
MAXI GRAPHIC zelfs tot meer dan drie meter 
vergroten. 
 
Voor de banner is gebruik gemaakt van een 
mooi vinyl doek en de print zoals  
Creative Displays die gewend is te leveren 
voor al haar grafische producten. 
 
Ook verlichting, in de vorm van spots, is op de 
MAXI GRAPHIC aan te brengen. 
 
Komt u eens, op afspraak, een kijkje nemen in 
de showroom.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergelijk de MAXI GRAPHIC banner 
 met de GRAPHIC banner. 
 
MAXI GRAPHIC banner : GVB Amsterdam 
GRAPHIC banner : Marathon van Amsterdam 

 

http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/banners/graphicbanners/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/presentatiewanden/graphicwanden/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/banners/magneticbanners/
http://www.creativedisplays.nl/nl/producten/accessoires/verlichting/
http://www.creativedisplays.nl/nl/contact/
http://www.gvb.nl/Pages/default.aspx
http://amsterdam.nl/@10051/marathon_van/
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MAXI GRAPHIC 

MONTAGE 

 
 

 
Het bannersysteem 

 in een draagtas 
De MAXI GRAPHIC banner is uiteraard 

groter van formaat 
 

 

 
De opgerolde banner en  

de onderdelen van het frame 

 
 

De  veerkrachtige stok tussen de voet  
en de top van de banner 

 
 

 
 

De veerkrachtige stok zorgt voor een 
strak en stevig staande banner  

 
 

MAXI GRAPHIC en GRAPHIC 
Zó staat een mooie banner  
klaar voor uw presentatie! 

 
 
 

 


