Montage

Toepassingen
•
•
•
•
•
•

Een van de onderscheidende punten van FaberExposize is dat we veel
verder gaan dan printen alleen. De afwerking, de systemen om de prints
in op te hangen of neer te zetten, de logistiek & handling. Wij bieden u
een volledige turn-key oplossing zodat u zorgeloos uw groot formaat
printproject kunt uitbesteden.

 laatsing doeken en frames.
P
Bestickering van gevels.
Plaatsing visuals in etalages.
Belijming van wandbekleding.
Building wraps.
Visuals installeren op beursstands.

Voordelen
•F
 aberExposize neemt alles uit
handen.
• Korte lijnen betekent veel controle
• Besparing op transporten
• One-stop-shop: printen, afwerken,
monteren
• Zorgeloos uitbesteden, zodat u
verder kunt met andere onderdelen
van het project.

Dat geldt dus ook voor het regelen van een stuk montage op locatie,
want met alleen de print bent u er meestal nog niet. Onze prints worden
opgehangen, geplakt of in frames en systemen geplaatst. Dit kan door
onze vakkundige monteurs snel en goed worden uitgevoerd, zodat u er
geen omkijken naar heeft.
Wij werken uitsluitend met professionals, die meekrijgen dat ze netjes en
secuur moeten werken op alle fronten. Dat gaat van beleefdheid in de
omgang tot precisie in de afwerking.
Zo verzorgen wij bijvoorbeeld voor BMW op alle 55 vestigingen de grote
raamstickers. Hier regelen wij alles. Van de opmaak voor elke vestiging, naar
de proef- en goedkeuringsfase, de produktie per vestiging, de distributie en
de montage van de visuals (incl. de verwijdering van de oude uiting).
Deze extra services geven duidelijk aan dat onze kracht ligt in de volledige
uitvoering van een project, en maken het voor u heel prettig uitbesteden,
één contact en alles wordt geregeld!

FABEREXPOSIZE AMSTERDAM
Deccaweg 30 - 1042AD Amsterdam
088-48 01 100 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE EINDHOVEN
Dillenburgstraat 16 - 5652AP Eindhoven
040-21 29 888 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE ZOETERMEER
Fokkerstraat 3 - 2722NH Zoetermeer
079-34 35 353 - info@faberexposize.nl

FABEREXPOSIZE STIENS
Truerderdyk 4D - 9051JC Stiens
058-25 74 151 - info@faberexposize.nl

