
Kitescreen

Vanwege zijn vorm staat de Kitescreen ook wel bekend als een 

banaanwindscherm. Het is een gewild en succesvol artikel als 

communicatiemiddel op het strand. U kunt het scherm zowel gebruiken 

voor locatie- als merkherkenning. Zo kan het scherm gebruikt worden om 

de bovenliggende strandtent aan te duiden of als merkherkenning voor 

bijvoorbeeld een ijsjesmerk.

De Kitescreen biedt op het strand privacy en de perfecte plek om uit  

de wind te zitten en beschermd te worden tegen opwaaiend zand.  

Doordat er meerdere windschermen bij elkaar in de buurt staan wordt  

de communicatiekracht verhoogd.

Het windscherm heeft een formaat van 110 cm hoog bij 265 cm breed en 

weegt 4kg. Het frame is gemaakt van aluminium en kan naast de basic 

variant ook geleverd worden in de huiskleur of bijvoorbeeld met een 

houtstructuur of het bedrijfslogo. In het frame wordt een doek gehangen 

van geweven polyester, wat een zeer solide doeksoort is. Daarnaast is het 

100% doordrukbaar en gemakkelijk schoon te houden!

Wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met een  

van onze vestigingen.

Toepassingen
• Op het strand/bij een strandtent 

• Bij een evenement/festival

Voordelen
• Uw eigen ontwerp mogelijk

• Licht van gewicht

• Gemakkelijk te verplaatsen

• Doek is verwisselbaar

• Zelfdragend, dus geen ‘voet’ nodig

• Gemakkelijk schoon te houden

• Zeefdruk

Omschrijving Uitvoering
Materiaal frame  aluminium in  

4 soorten mogelijk 

(basic, geanodiseerd, 

RAL kleur &  

gesublimeerd)

Doeksoort  Raytex 100% polyester 

ca. 180 gr./m2

Hoogte centrum +/- 110 cm

Breedte frame +/- 265 cm

Totaal gewicht 4kg
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