
ExpoFrame

Een doek in een steigerbuisframe is tegenwoordig geen onbekende 

toepassing meer. Op talloze plekken kom je ze tegen. Panden die te koop 

of te huur staan worden steeds vaker zo aangeduid. Gevelgroot worden 

panden door ons ingepakt en voorzien van een spectaculaire  

full colour uiting, met als doel om opvallend te adverteren of om een sfeer  

en uitstraling te creëren.  Wat ons betreft kan het niet groot genoeg zijn!  

Een doek van 1200 m2, om de hoek op het Pathé theater in Rotterdam,  

of een welkomstdoek van DPA gemonteerd op 63 meter hoog is voor ons 

geen moeite. Uiteraard verzorgen wij ook de montage en demontage.  

U hoeft alleen te zeggen wat er op moet, wij regelen de rest. 

Ook binnen worden deze doeken-in-frames vaak toegepast. Dan wordt 

dit systeem gekozen om zijn stoere uitstraling die soms prima past bij het 

merk. De kwaliteit van de print en de kleurkracht is tegenwoordig zo goed 

dat ook voor binnen de doeken een fraaie aanwinst zijn voor het decor.  

En het gemak van het verwisselen van een doek zorgt ervoor dat de 

uitingen eenvoudig actueel en up-to-date te houden zijn. En dat is nodig 

voor een blijvende aandacht.

Toepassingen
• Communiceren van uw boodschap. 

•  Decoratief en aantrekkelijk  

aankleden .

•  Versterken van (merk)uitstraling.

•  Adverteren op (zeer) groot formaat.

 

Voordelen
• Alle formaten mogelijk.

•  Wisselen van de doeken eenvoudig. 

•  Veel impact door grootsheid van 

beeld .

•  Investering frame eenmalig, daarna 

tegen lage kosten de inhoud up to 

date te houden.
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