
Roll-up banner Medium (100 x 200 cm)

Basic cassette systeem
Deze banner van middelgroot formaat is van prima kwaliteit voor actiematig gebruik. De zichtmaat is maar liefst 100 x 
200 cm. De banner is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere binnentoepassingen. Een stabiele banner, die wordt 
geleverd inclusief handige draagtas
 
De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere 
presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend. Er kan ook gedrukt worden op 325 gr. Ferrari 
Decolit. Deze is  ook B1 brandvertragend, voorzien van een zwarte achterzijde, niet lichtdoorlatend en trekt niet krom 
(schotelt niet).

Materiaal banner 510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari Decolit 
Materiaal frame geanodiseerd aluminium 100 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar B1
Bedrukking full color enkelzijdig
Afmeting print 100 x 200 cm (breedte  x hoogte)
Netto gewicht 2,5 kg
Opzettijd circa 2 minuten
Incl. tas ja
Verlichting optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W

Detailfoto’s

Aan te leveren formaat 100,6 x 206,6 cm (breedte  x hoogte)

Let op: 
Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 
mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de 
hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem 
in de cassette, en is niet zichtbaar.
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Selected cassette systeem
Deze middelgrote banner is speciaal geselecteerd vanwege de prijs/kwaliteit verhouding. De zichtmaat is maar liefst 
100 x 200 cm. De banner is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere binnentoepassingen. Deze banner wordt 
geleverd inclusief handige draagtas.
 
De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere 
presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend. Er kan ook gedrukt worden op 325 gr. Ferrari 
Decolit. Deze is  ook B1 brandvertragend, voorzien van een zwarte achterzijde, niet lichtdoorlatend en trekt niet krom 
(schotelt niet).

Materiaal banner 510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari Decolit 
Materiaal frame geanodiseerd aluminium 100 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar B1
Bedrukking full color enkelzijdig
Afmeting print 100 x 200 cm (breedte  x hoogte)
Netto gewicht 3,2 kg
Opzettijd circa 2 minuten
Incl. tas ja
Verlichting optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W

Detailfoto’s

Aan te leveren formaat 100,6 x 206,6 cm (breedte  x hoogte)

Let op: 
Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 3 mm 
afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast bevat de hoogte 
6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het oprolsysteem in de 
cassette, en is niet zichtbaar.
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Luxe cassette systeem
Deze banner is van luxe topkwaliteit. De zichtmaat is maar liefst 100 x 200 cm. De banner is bij uitstek geschikt voor 
beurzen of andere binnentoepassingen. Deze banner wordt geleverd inclusief tas en is voorzien van een luxe top 
kwaliteit cassette voor langdurig gebruik.
 
De banner wordt gedrukt op 510 gr. PVC Frontlit. Dit type materiaal is bij uitstek geschikt voor beurzen of andere 
presentatiedoeleinden. Het doek is eveneens B1 brandvertragend. Er kan ook gedrukt worden op 325 gr. Ferrari 
Decolit. Deze is  ook B1 brandvertragend, voorzien van een zwarte achterzijde, niet lichtdoorlatend en trekt niet krom 
(schotelt niet).

Materiaal banner 510 gr. PVC Frontlit of 325 gr. Ferrari Decolit 
Materiaal frame geanodiseerd aluminium 100 cm breed
Brandvertragend verkrijgbaar B1
Bedrukking full color enkelzijdig
Afmeting print 100 x 200 cm (breedte  x hoogte)
Netto gewicht 6,6 kg
Opzettijd circa 2 minuten
Incl. tas ja
Verlichting optioneel en geschikt voor 1 spot van 50W

Detailfoto’s

Aan te leveren formaat 100,6 x 206,6 cm (breedte  x hoogte)

Let op: 
Houdt rekening met 3 mm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 
3 mm afloop wordt tijdens het productieproces afgesneden. Daarnaast 
bevat de hoogte 6 cm extra marge. Deze 6 cm marge zit bevestigd aan het 
oprolsysteem in de cassette, en is niet zichtbaar.
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