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Ons team van professionals heeft kant-en-klare tentoonstelling set 
samengesteld om aan de meest voorkomende tentoonstellings eisen te 

voldoen.

Wij hebben een formule voor u!

Onze sets garanderen u een maximale zichtbaarheid, terwijl ze rekening houden 
met de meest voorkomende technische beperkingen.

Ze worden geleverd met het juiste transportmateriaal en de meeste passen ge-
makkelijk in de kofferbak van een auto.



Niet-contractuele foto's, alleen ter illustratie. Zie de volgende pagina's voor informatie over het vol-
ledige aanbod *.

Cadres lumineux

4/20

Compact set   



• Gemakkelijk te vervoeren van een wagen
• Laag budget
• Heeft geen stroomtoevoer nodig
• Praktisch voor vele kleine tentoonstellingen
• Herdrukbare en verwisselbare graphics

Niet-contractuele foto's, alleen ter illustratie. Zie de volgende pagina's voor informatie over het volle-
dige aanbod *.

Price

Price

De Compact set is ontworpen voor een snelle, gemakkelijke en stress-
vrije installatie. Hij is dus perfect voor frequent transport, voor meer-
dere opstellingen gedurende het hele jaar, zoals congressen, kleine 
beurzen, bedrijfsevenementen, ... En vele andere gelegenheden!

De Compact set



De Kern balies:

• Lichtgewicht aluminium frame voor eenvoudige montage
• Bamboe fineer blad
• Een binnenplank
• Kreukvrije stof
• Mogelijkheid tot verwisseling en herdruk van de 
     visual
• Geleverd met een draagtas

De Start roll-up

• Elegant oprollen
• Gemakkelijk te monteren 
• Goede stabiliteit
• Duurzaamheid in de tijd
• Geleverd met een draagtas

De Pocket Brochurehouder

• Gemonteerd in 1 stap
• Eenvoudig en elegant ontwerp
• Lichtgewicht
• 4 A4 opbergvakken
• Goede stabiliteit 
• Geleverd met een draagtas

Prijs

Prix

1052 €

Bestaande uit 3 START roll-ups, een KERN balie en een POCKET brochurehouder.



Lightwall set



Prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten, gebaseerd op het aanleveren van een drukklaar bestand. Levertijd 10 tot 15 
werkdagen - kortere levertijd op aanvraag, met toeslag.

• Impactvol dankzij de verlichte frames
• Gemakkelijk te vervoeren
• Laag budget
• Herdrukbare en verwisselbare graphics
• Praktisch voor vele kleine tentoonstellingen of voor volle-

dige standen

Price

Price

Wij hebben het Lightwall-pakket ontwikkeld om optimale zichtbaar-
heid te garanderen op elke locatie en in alle lichtomstandigheden. 
Onze ervaring heeft ons geleerd dat een verlicht frame het oog trekt 
en 
klanten, veel meer dan traditioneel communicatiemateriaal! 
Dit pakket is perfect voor frequent transport, voor meerdere opstel-
lingen gedurende het hele jaar, zoals congressen, kleine beurzen, 
bedrijfsevenementen,... 
Bovendien kunnen de lichtwanden los van uw beurzen of tentoonstel-
lingen worden gebruikt.

Lightwall Pakket



De Hello Pop

• Enkelzijdig lichtframe
• Laag stroomverbruik
• Kan alleen worden gebruikt, of samengevoegd 

tot een indrukwekkende lichtmuur.
• Duurzaamheid in de tijd
• Mogelijkheid tot verwisselen en herdrukken van 

de visuals 
• Geleverd met een draagtas

De Hello Desk L

• Impactvolle uitstraling
• Breed en praktisch werkblad
• Tabletten om spullen op te bergen 
• Duurzaamheid in de tijd
• Mogelijkheid tot uitwisseling en 
    en herdruk graphics
• Geleverd met een draagtas

De Pocket Brochurehouder

• Gemonteerd in 1 stap
• Eenvoudig en elegant ontwerp
• Lichtgewicht
• 4 A4 opbergvakken
• Goede stabiliteit 
• Geleverd met een draagtas

1750 €

Bestaande uit 3 HELLO POP's, een Hello Desk L en een POCKET brochurehouder.

Prijs



Niet-contractuele foto's, alleen ter illustratie. Zie de volgende pagina's voor informatie over het volle-
dige aanbod *.

2022-2023

Easy Display 
set



• Gemakkelijk te vervoeren: 1 koffer 
en 1 draagtas

• Professionele uitstraling 
• Herdrukbare vervangbare prints
• Volledig gemonteerd in minder dan 

10 minuten
• Past gemakkelijk in de kofferbak van 

een auto

 Prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten, gebaseerd op het aanleveren van een drukklaar bestand. Levertijd 10 tot 15 
werkdagen - kortere levertijd op aanvraag, met toeslag.

De Easy Display pakket zorgt voor de beste professionele uitstraling 
voor een kleine stand! 

De naadloze uitstraling van de Fabric stand wordt versterkt door twee 
LED spots.
De transportbox kan worden omgevormd tot een receptiebalie dankzij 
de Conversion Kit. Het pakket wordt geleverd met twee A4 pocket bro-
churehouders. 

De Easy Display set



De conversiekit:

• Aankleden van de opbergkoffer met een print
• Houten tablet bovenaan
• Kreukvrije stof
• Mogelijkheid om de print gemakkelijk te 

vervangen

De Pop-up stand "Fabric" 

• Kan in één stap worden gemonteerd
• Het visuele blijft aan de structuur vastzitten
• Kan worden gebruikt als beursstand of decora-

tieve achtergrond
• Duurzaamheid in de tijd
• Mogelijkheid tot uitwisseling en herdruk van de 
      grafische 
• Geleverd met een transportbox 

De Pocket Brochurehouder

• Gemonteerd in 1 stap
• Eenvoudig en elegant ontwerp
• Lichtgewicht
• 4 A4 opbergvakken
• Goede stabiliteit 
• Geleverd met een draagtas

Prijs

2099 €

Bestaande uit 1 vouwwand met twee LED-spots, een ombouwset en twee pocketfolderhouders.



Niet-contractuele foto's, alleen ter illustratie. Zie de volgende pagina's voor informatie over het volle-
dige aanbod *.

2022-2023

De Exclusive 
Exhibition
set



De exclusieve tentoonstelling 
set :
• Complete beursstand
• Professionele uitstraling
• Vervangbare visuals
• Volledig gemonteerd in minder dan 30 

minuten
• Past gemakkelijk in de kofferbak van 

een auto

Prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten, gebaseerd op het aanleveren van een drukklaar bestand. Levertijd 10 tot 15 
werkdagen - kortere levertijd op aanvraag, met toeslag.

Koop de Exclusive Exhibition set, zowel om een complete kleine beurs-
stand te krijgen, als om uw assortiment communicatiemateriaal op te 
frissen dat u steeds opnieuw kunt gebruiken! 

Plaats de brochurehouders en roll-ups in uw showroom,
uw vouwwand voor een sfeervolle muur of uw verlichte balie in uw 
ontvangstruimte!

De Exclusive Exhibition

Bestaande uit 2 Start roll-ups, twee Pocket brochurehouders, twee LED spots en een POCKET 

brochurehouder.



De Start roll-up

• Elegant oprollen
• Gemakkelijk te monteren 
• Goede stabiliteit
• Duurzaamheid in de tijd
• Mogelijkheid om de print te vervangen 
• Geleverd met een draagtas

De Hello Desk L

• Impactvol verlicht aanrecht
• Breed en praktisch schap
• Twee opbergplanken
• Duurzaamheid in de tijd
• Mogelijkheid om de print te vervangen
• Geleverd met een draagtas

Prijs

De Pocket Brochurehouder

• Gemonteerd in 1 stap
• Eenvoudig en elegant ontwerp
• Lichtgewicht
• 4 A4 opbergvakken
• Goede stabiliteit 
• Geleverd met een draagtas

2743 €

De Pop-up stand "Fabric" 

• Kan in één stap worden gemonteerd
• De print zit bevestigd op de structuur
• Kan worden gebruikt als beursstand of decora-

tieve achtergrond
• Duurzaamheid in de tijd
• Mogelijkheid om de print te vervangen
• Geleverd met een transportbox 



Niet-contractuele foto's, alleen ter illustratie. Zie de volgende pagina's voor informatie over het volle-
dige aanbod *.

2022-2023

De Adaptive 
Showcase set



Interior Catalog 2022-2023
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Het Adaptive Showcase Pakket: 
• Goedkope beursstand
• 3 rijen afbeeldingen
• Twee rekken met in totaal 6 legvlakken of tabletten
• Opgezet in minder dan een uur 
• Past gemakkelijk in de koffer van een auto

De Adaptative Showcase is een kant-en-klaar standontwerp dat door 
ons verkoopteam is gecreëerd als antwoord op talrijke verzoeken van 
exposanten die een breed scala aan producten willen tentoonstellen. 
verzoeken van exposanten met een breed scala aan producten om te 
laten zien

Adaptive Showcase Pakket

Prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten, gebaseerd op het aanleveren van een drukklaar bestand. Levertijd 10 tot 15 
werkdagen - kortere levertijd op aanvraag, met toeslag.

Gebaseerd op onze Skyline structuur (buizenstructuur met gespan-
nen stoffen visuals) en uitgebreid met een Kern toonbank,heeft deze 
stand 6 tabletten en is… ongelooflijk eenvoudig te monteren!



Skyline" tentoonstellingsstructuur
• Uitzonderlijke visuele weergave dankzij sublimatiedruk 
    op stof (antireflectie, intense kleuren en kreukvrije stof). 
• Modulaire en schaalbare stand: het is een investering die kan 

evolueren volgens de toekomstige behoeften van uw bedrijf 
• Eenvoudige montage zonder gereedschap 
• Lichtgewicht, kan worden vervoerd in een tas op wielen die bij 

de aankoop wordt geleverd

De Kern balies:

• Lichtgewicht aluminium frame voor eenvoudige montage
• Bamboe fineer blad
• Een binnenplank
• Kreukvrije stof
• Mogelijkheid tot verwisseling en herdruk van de 
     grafische 
• Geleverd met een draagtas

5365 €

Bestaande uit een Skyline beursstand met 3 graphics,twee rekken, een LED spot en een KERN 
balie.

Prijs



Wilt u een van onze pakketten aan-
passen? Een van de producten in een 
van onze pakketten toevoegen of 
ruilen voor een ander?

Kies het product dat u wilt toevoe-
gen en we sturen u een offerte op 
maat.

 Prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten, gebaseerd op het aanleveren van een drukklaar bestand. Levertijd 10 tot 15 
werkdagen - kortere levertijd op aanvraag, met toeslag.

Pas uw pakket aan!

www.clipexpo.be
Bezoek onze website voor meer mogelijkheden!Bezoek onze website voor meer mogelijkheden!



Flag 75X230

Prijs

228 €

Basis voorzien

Brochurehouder 
Zig-Zag

Prijs

181€

HELLO Desk

Prijs

525€ 

Verlichte balie

Inclusief draagtas

Prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten, gebaseerd op het aanleveren van een drukklaar bestand. Levertijd 10 tot 15 
werkdagen - kortere levertijd op aanvraag, met toeslag.



HELLO 100X250

Prijs

770 €

Dubbelzijdig lichtframe

HELLO 200X200

Prijs

1235 €

HELLO 200X225

Prijs

1270 €

Dubbelzijdig lichtframe

Dubbelzijdig lichtframe



CLIP EXPO SA
Rue des Glaces Nationales 169

5060 Sambreville
T. +32 81 40 28 39

E. info@clipexpo.be

PAYS-BAS

www.clipexpo.be

ALLEMAGNEBELGIQUE

LUXEMBOURG

FRANCE

Koksijde

Sambreville 

Luxembourg

CLIP EXPO LUX
Rue de Koerig 68

L-8437 Steinfort
T. +352 661 508 671

E. info@bomg.lu

CLIP EXPO NV
Jakobuskruidstraat 1

8670 Koksijde
T. +32 56 35 47 12

E. info@clipexpo.be


