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Beurspanelen

Geen beursstand zonder full colour visuals! Print is niet meer weg te 

denken als middel om juist úw stand te laten opvallen tussen alle anderen. 

FaberExposize heeft inmiddels jarenlange ervaring in deze wereld, en kent 

de wensen en eisen als geen ander. Deadline is deadline, de beurs wacht 

niet op ons. Visuals moeten er uit springen door scherpte en kwaliteit. 

Delen van een wand moeten naadloos aansluiten. Wij zijn hier goed in!

FaberExposize beschikt onder andere over de modernste hoog volume 

flatbedprinters. Hiermee printen wij in full colour met uv-drogende 

inkten rechtstreeks op panelen als karton, foam, forex, dibond en zelfs 

lichtbakplaat. Het tijdrovende printen, lamineren en opplakken is verleden 

tijd. Dat betekent ook een flinke kostenbesparing ten opzichte van 

traditionele methoden!

Daarnaast kunnen wij in huis de panelen tot op de millimeter nauwkeurig 

uitfrezen in elke vorm. Een strakke en precieze afwerking, en u bent niet 

meer gebonden aan de rechthoekige afmetingen maar kunt uw creativiteit 

de vrije loop laten!

De ontwerpers van de beursstand krijgen ongekende mogelijkheden om 

het concept te vertalen in een uitvoerbare productie. FaberExposize staat 

klaar om de beurspanelen snel en spetterend op de beursopbouw af te 

leveren of te monteren!

Toepassingen
•  Standwanden.

•  Koofpanelen.

•  Systeempanelen.

Voordelen
•   Onze fotokwaliteit levert visuals 

met impact die uw klanten  

aanspreken.

•  Elk formaat mogelijk, afgestemd 

op uw standmaten.

•  Direct op plaat is sneller, econo-

mischer en fraaier dan plakken.

•  In huis contourfrees maakt alle 

vormen en figuren mogelijk.

•  Nafrezen maakt wanden uit delen 

altijd sluitend.

•  U kunt bij ons ook terecht voor 

alle andere printmaterialen die 

op de stand gebruikt worden: 

panelen, doeken, vloerprints: alles 

in 1 hand! 


