
Modulaire Stand RollUpPopUp

Counter Desk

DisplayOutdoor Display

Promotor

Uw partner in draagbare standen & mobiele systemen
RollUp, Wandsystemen, Modulaire panelen,... 1 tot 150m². Layout, fotografie en grootformaatprinten. 

Eigen productie en ruime showroom.

Portable Panels

Print & Sign



Al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in draagbare en mobiele systemen. 
Ons motto: WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET!

De meeste van onze producten kan u komen bekijken in onze showroom of komen we graag bij u op 
kantoor voorstellen. 
Wij proberen elke klant steeds het beste advies te geven.

De goedkoopste zijn is niet onze ambitie. 
Prijs/kwaliteit, duurzaamheid en service komen bij ons op de eerste plaats. Dat is de uitdaging die wij al 
jaren nastreven. Onze vele referenties zijn hier het beste bewijs van.

Op zoek naar mooi & degelijk promotiemateriaal?
Contacteer ons en samen zoeken we naar de beste oplossing. 

PopUp wanden in gebogen of rechte vorm met hoogwaardige prints.
Een volledige kit, met omvormbare koffer, of enkel een wand. Meerdere sets combineerbaar in verschillende vormen.

Snel en makkelijk op te stellen. Degelijk en herbruikbaar. 

Classic PopUp volledig magnetische structuur, makkelijk in gebruik.

Modulaire Panelen Panelenkit met stoffen of geprinte panelen

Modulaire panelen in verschillende afmetingen & kleuren.
Vouwbare kits of losse panelen die moduleerbaar zijn. Voorzien van geprinte panelen of met 
velcrostof? Dit systeem is geschikt voor enkelvoudige wanden of grotere standen.
Ruime keuze aan mogelijkheden en accessoires.

Vandaag een kleine wand & morgen een grotere stand? U bouwt het toch gewoon zelf! 

de enige naadloze RollUp wand!

Flexibele Wand snel & makkelijk een flexibele wand opstellen

Flexibele bannerWall, ontworpen om vrijwel elke gewenste vorm te maken en te creëren.
Een basispakket of een stand op maat?  Oneindig koppelbaar en combineerbaar tot 
vrijwel elke configuratie.  Snel op te stellen en zeer compact voor transport.

Naadloze RollUp Wall,  Van één enkele RollUp ... tot een grote en brede stand of wand. Ontdek de meest innovatieve 
RollUp op de markt. Compact, kwalitatief, snel opgesteld en héél gebruiksvriendelijk. Wat moet het nog meer zijn?

ontdek hier de 
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naadloos bannersysteem

veelzijdig en onbeperkt!
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Beelden zeggen méér dan woorden  
 een greep uit ons assortiment:

Formulate alu-frame met textielhoes

Arena4 alu-trussen, voor een stand op maat

PopUp s-shaped wall 4 x 4m 
met koffer/toonbank

Counter of toonbank verschillende modellen en vormen 

Link² RollUp’s naadloze RollUp’s tot een flexibele wand

Vector alu-frame met textieldoek

TextielPopUp + textielcounter

FlexiLink flexible bannerWall 4,5m met omvormbare koffer

RollUp’s alle maten & voor elk budget 

Promotor degustatiestanden
budget of Premium



Textiel Wand zeer licht frame met hoogwaardig textieldoek

Dubbelzijdige wand, alu-frame met textielhoes. Moduleerbaar systeem in verschillende vormen. Combineer meerdere 
frames en maak zo een boeiende en originele stand. Wand, toonbank of hangende structuur en zelfs maatwerk.

Textiel PopUp, alu-frame met textielprint.  Naast onze eigen magnetische structuur hebben we ook een budget-model.
Ontdek ons moduleerbaar systeem en maak een complete stand met dit snel en eenvoudig systeem.

Alu-frame met peesdoek, zeer snel en makkelijk te monteren. Voor enkelvoudige wanden of complete beursstanden. 
Groot aantal mogelijkheden & vormen kunnen worden samengesteld met de verschillende modules.

EXCLUSIEVE
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Outdoor Standsystemen, vlaggen, toonbanken, aluminiumkaders voor zeildoek,...

Producten voor buitengebruik, voor elk wat wils.
Wij beschikken over een uitgebreid gamma aan producten die wind- en weersbestendig zijn. 
Banners, vlaggen, stoepborden, parasols, muurframes, tenten,... noem maar op. 
Blanco of voorzien van uw gepersonaliseerde layout? Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

Opvallen en van ver zichtbaar zijn, dat is toch wat telt?

Toonbank, counter, desk of degustatietoonbank

Een toonbank of counter in verschillende afmetingen, materialen & kleuren.
Vouwbaar en licht voor transport. Ontdek ook ons gamma degustatiestanden van Promotor!

RollUp, smalle tot extra brede en/of hoge modellen. 

RollUp’s low-budget tot Premium... ontdek ons uitgebreid gamma! 
Gaande van 60 cm tot 2m breed. Enkele modellen zijn zelfs tot 3m hoog uitschuifbaar!

We hebben RollUp’s voor ieders budget!  Wist u dat wij al een RollUp hebben vanaf 65 euro?
Een degelijke prijs/kwaliteit is het allerbelangrijkste. 
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We hadden al veel goede feedback gekregen over het werk van ABC-expo... 
Fantastisch resultaat !!!
Jullie goede reputatie hebben jullie alle eer aangedaan, onze verwachtingen 
zijn dubbel en dik ingelost !

 Anthony Hoste - zaakvoerder
 N.V. Le Cochon D’or

www.abc-expo.be

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN?

Sinds geruime tijd werken we samen met ABC expo.
We zijn heel tevreden van de zeer professionele dienstverlening.
Accuraat, flexibel, creatief, meedenkend…uitstekende service!

 Tom Van Craenem
 Fyto Service DMT

Bij het Instituut voor Veteranen werken we al jaren met de L-banners 
van ABC Expo voor onze reizende tentoonstellingen: ze passen in een 
personenwagen, zijn snel en eenvoudig op te stellen en -belangrijk- 
ze kunnen tegen een stootje! 

 Griet Brosens - Diensthoofd Herinnering
 Warveterans - Instituut voor Veteranen

Via tevreden collega’s kwamen we bij ABC Expo terecht. Het resultaat over-
treft de verwachtingen. De drie kenwaarden die we zelf kennen, “Passion”, 
“Can Do” en “First time Right” zijn zeker en vast van toepassing op hen. 
De flexibiliteit, extra hulp en kwaliteit van de producten staat buiten kijf.

 Frederik Lemmens - C&B manager BE
 DHL Supply Chain


