
Domes

Nieuw: huur een Dome met uw eigen uiting! Een Dome is een zeer elegant 
onderkomen voor uw evenement. Dit paviljoen, in de vorm van een halve 
‘bol’ is een nieuwe en originele manier om uw gasten te ontvangen in 
een omgeving die ze absoluut bij zal blijven! Ze zijn er in formaten tot 
maar liefst 10 meter hoog, met een diameter van 19 meter! U bepaalt zelf 
hoeveel deuren de dome moet krijgen, en of er een fraaie transparante 
Bayview window in moet komen. FaberExposize is, als enige printer ter 
wereld, in staat om deze Domes van een full colour cover te voorzien. 
In samenwerking met Domes Europe en DomeGuys USA worden deze 
Domes verhuurd. U huurt dus het frame voor de periode dat u de Dome 
wilt inzetten, en de full colour cover wordt uw eigendom. Zo kunt u, bij 
meerdere malen gebruik per jaar steeds van uw custom-made cover 
gebruik maken.
Inmiddels hebben wij onder andere spectaculaire full colour domes 
geleverd aan de KNVB voor het streetsoccer kampioenschap, een full 
colour Globe voor een beurs in Amerika, en hotelketen HolidayInn. 

Domes worden uitsluitend door ons opgezet en afgebroken. Wij zorgen 
tevens voor transport. U heeft hier dus geen omkijken naar.
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Toepassingen
•   Promotiecampagnes.

•  Openingen.

•  Beurzen.

•  Evenementen.

•  Productintroducties.

•  Autoshows.

•  Feesten.

Voordelen
•  Een Dome is zeer origineel en  

indrukwekkend.

•  De vele mogelijkheden maken de 

Dome precies op uw lijf geschreven

•  Met een max. diameter van 19 meter 

kunt u tot wel 250 mensen binnen 

ontvangen! 

•  De opbouw en afbouw worden  

volledig door ons verzorgd.


