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Flexwalls
De nieuwste generatie  
beurswanden: strak en stijlvol 
Snel en eenvoudig een spraakmakende beursstand  
bouwen? Het kan, met de Flexwall beurswand. Verwacht 
je aan een buitengewoon stijlvolle eyecatcher waarmee 
je origineel voor de dag komt. Meesterlijk bedrukte  
textieldoeken in een slim vederlicht aluminium profiel. 
Handig om mee te nemen en in geen tijd opgebouwd. 

Kies uit zeven modellen én verschillende formaten.  
Met de Flexwall heb je een zelf opgebouwde stand  
met de allure van een promotionele installatie. 

Ideaal voor
Expo  |  Showroom
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FLEXWALL BOW
(b) 240 x (h) 228 x (d) 48 cm    (b) 500 x (h) 228  x (d) 48cm   
(b) 300 x (h) 228 x (d) 48 cm  (b) 600 x (h) 228 x (d) 48 cm   
(b) 400 x (h) 228 x (d) 48 cm

FLEXWALL CURVED
(b) 180 x (h) 228 cm 
(b) 240 x (h) 228 cm  
(b) 300 x (h) 228 cm 

FLEXWALL WING
(b) 240 x (h) 230 x (d) 35 cm
(b) 300 x (h) 230 x (d) 45 cm
(b) 600 x (h) 230 x (d) 65 cm

FLEXWALL STRAIGHT
(b) 240 x (h) 228 cm    (b) 500 x (h) 228 cm   
(b) 300 x (h) 228 cm  (b) 600 x (h) 228 cm   
(b) 400 x (h) 228 cm
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FLEXWALL FANCY
(b) 330 x (h) 230 x (d) 110 cm

FLEXWALL COSY
(b) 300 x (h) 240 x (d) 260 cm
(b) 650 x (h) 245 x (d) 462 cm

FLEXWALL WAVE
(b) 495 x (h) 120-245 x (d) 125 cm

FLEXWALL STAND UP
(b) 60 x (h) 228 cm (b) 150 x (h) 228 cm
(b) 90 x (h) 228 cm
(b) 120 x (h) 228 cm
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vraag een offerte aan

FLEXWALL STRAIGHT
(b) 240 x (h) 228 cm       (b) 500 x (h) 228 cm   
(b) 300 x (h) 228 cm       (b) 600 x (h) 228 cm    
(b) 400 x (h) 228 cm      
FLEXWALL CURVED
(b) 180 x (h) 228 cm   
(b) 240 x (h) 228 cm   
(b) 300 x (h) 228 cm  
FLEXWALL WING
(b) 240 x (h) 230 cm    
(b) 300 x (h) 230 cm  
(b) 600 x (h) 230 cm   
FLEXWALL BOW
(b) 240 x (h) 228 cm       (b) 500 x (h) 228 cm   
(b) 300 x (h) 228 cm       (b) 600 x (h) 228 cm    
(b) 400 x (h) 228 cm       (d) 48 cm
FLEXWALL STAND UP
(b) 60 x (h) 228 cm         (b) 150 x (h) 228 cm      
(b) 90 x (h) 228 cm        
(b) 120 x (h) 228 cm      
FLEXWALL WAVE
(b) 495 x (h) 120-245 cm   
FLEXWALL FANCY
(b) 330 x (h) 230 cm  
FLEXWALL COSY
(b) 300 x (h) 240 cm   
(b) 650 x (h) 245 cm   

VOORDELEN 
 Makkelijke montage:  

 handig kliksysteem, het textieldoek   
 trek je als hoes over de structuur

 Lichte structuur met compacte draagtas:  
 vervoer in gewone personenwagen

 Herbruikbaar: wissel snel en 
 makkelijk van bedrukt textieldoek. 
 Plooi het doek op, zonder kreuken

 Hoogwaardige textielprints: 
 ecologisch en in hoge resolutie gedrukt

ACCESOIRES

Led Spot
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Tafelbekleding
tafellaken  |  tafelloper |  statafelhoes  |  tafelplexi  |  tafels & statafels

Maximale branding met een 
minimale ingreep
Een evenement op locatie en weinig plek voor promo–
materiaal in je bagage? Kies voor een tafelkleed met 
eigen opdruk. Een minimale ingreep met een maximale 
visibiliteit. Ideaal om je stand of ontvangstbalie mee aan 
te kleden. 

Ook voor statafels voorzien we bedrukte hoezen met je 
eigen logo. Creëer elegante receptietafels om je gasten 
aan te verwelkomen.

Makkelijk wasbaar, kreukvrij & duurzaam. 

Ideaal voor
Expo  |  Showroom
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FORMATEN

Tafellakens

Small  270 x 225 cm
tafel van  120 cm(L), 75 cm(H) en 75 cm(B)

Medium  300 x 225 cm 
tafel van 150 cm(L), 75 cm(H) en 75 cm(B)

Large  350 x 225 cm
tafel van  200 cm(L), 75 cm(H) en 75 cm(B) 

Voor plooitafel       332 x 225 cm
voor vouw tafel van  182 cm(L), 74 cm(H) en 75 cm(B)

Tafellopers

80 x 225 cm

100 x 225 cm

Elke andere maat is mogelijk op aanvraag!  
Recht, vierkant, rond.
Ook een confectie als hoes, tafelcover, met split achter-
aan, zodat het tafellaken perfect aansluit is mogelijk.

270 cm

22
5 

cm
SMALL

22
5 

cm

300 cm

MEDIUM

22
5 

cm

350 cm

LARGE

Bedrukte tafellakens, Tafellopers  & plooitafels

PLOOITAFEL
182 x 74 x 75 cm

VOORDELEN

 Ultra compact
 Makkelijk wasbaar op 40° 
 Kreukvrij
 Goedkope oplossing
 Duurzaam materiaal, kleuren blijven mooi

MATERIAAL 

Polyester 200 gr/m², matte uitstraling

Satijn, glanzend
Full colour bedrukking, inkt op waterbasis
Afwerking met omgezoomde rand

WASVOORSCHRIFTEN
40

http://www.brandspot.be
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TAFELPLEXI BEDRUKT
Ø 80 cm of Ø 85 cm

STATAFELHOES
Ø 80 cm of Ø 85 cm 
Hoogte: 110 cm

TAFELBLAD HOES
Ø 80 cm of Ø 85 cm

Statafels & hoezen

STATAFELHOES MATERIAAL
Stretch materiaal passend aan de statafel,  
inclusief de poten

In standard kleuren of met bedrukking op zijkanten 

en/of tafelblad, volgens uw huisstijl

TAFELPLEXI
Je kan een statafel met hoes in een standard kleur aanvullen met een plexiblad voorzien van je logo.
Quadri bedrukking op transparante plexi.
Beschermt uw tafel en geeft een klasse uitstraling van uw evenement.

STATAFELHOES VOORDELEN 
 Duurzaam materiaal
 Makkelijk wasbaar
 Hoeft niet gestreken te worden
 Brandvertragend

STATAFEL PARALLEL MET 
SCHAARVOET
Ø 85 cm 
Hoogte: 110cm

STATAFEL CROSS MET 
CENTRALE VOET
Ø 80 cm 
Hoogte: 110 cm

WASVOORSCHRIFTEN

40

Wij maken statafel hoezen voor 2 verschillende types tafels : de statafel met schaarvoet en de statafel met centrale voet.
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vraag een offerte aan

TAFELLAKEN
Materiaal: polyester 200gr/m2    satijn 
Small                   270 x 225 cm 
Medium              300 x 225 cm  
Large                  350 x 225 cm 
Voor plooitafel   332 x 225 cm  
Tafellaken op maat van uw tafel  
   Breedte ..................... Hoogte ......................... Diepte .........................
Tafelhoes op maat van uw tafel   
   Breedte ..................... Hoogte ......................... Diepte .........................

PLOOITAFEL 
182 (L) x 74 (H) x 75 (B) cm               

TAFELLOPER
80 x 225 cm   
100 x 225 cm   

STATAFELHOES
standaard kleur            Bedrukt         
Voor parallele poten Ø 85 cm   
Voor gekruiste poten Ø 80 cm   

TAFELPLEXI BEDRUKT
  80 cm    85 cm   

TAFELBLAD HOES
  80 cm    85 cm   

STATAFEL
Parallele poten Ø 85 cm   
Gekruiste poten Ø 80 cm   
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Tafelvlaggen
product  |  product  |  product

Een stijlvolle en  
eervolle verwelkoming 
Tafelvlaggen zijn sfeervolle blikvangers op een congres,  
seminar, persconferentie of feest. Ook op diplomatieke  
meetings kunnen ze niet ontbreken. 

Een tafelvlag is een leuke gadget met jouw merk die op de 
bureau van de klant zal blijven staan.

Personaliseer ze met je eigen ontwerp of het logo van spon-
sors. Voor gemeenten en overheden hebben we alle officiële 
vlaggen in huis. Het tafeldisplay is een strak en stijlvol alterna-
tief in aluminium display. 

Bestellen kan vanaf 10 stuks. 

Ideaal voor
Vlaggen  |  Expo  |  Showroom  |  Diplomats
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vraag een offerte aan

TAFELVLAG

Tafelbanner enkel   ................... stuks 

Tafelbanner dubbel   ................... stuks

Tafel beachvlag   ................... stuks 

Tafelvlag   ................... stuks 

Diplomatic Pro   ................... stuks 

Tafelvlag Stand Up   ................... stuks

VOORDELEN 
 Blijvend gadget
 Originele “branding” van uw merk
 Klein maar opvallend

TAFELBANNER
ENKEL EN DUBBEL

Enkel: 1 vlag
Dubbel: 2 vlagjes op 
één mast
Dubbelzijdig vlagje 
30cm hoog
Print: 10 x 20 cm
Digitale bedrukking 
recto/verso

Mastje 35 cm
Vlag: 20 x 15 cm 
Digitale bedrukking 
recto/verso

TAFELVLAG
DUBBELZIJDIG

Mastje 47 cm met 
metalen voetplaatje
Vlag: 15 x 41 cm 
Enkeklzijdig met 
doordruk

TAFEL BEACHVLAG

Mastje 42 cm met 
zilverkleurig  
voetplaatje
Vlag: 20 x 15 cm
Digitale bedrukking 
Enkeklzijdig met 
doordruk

DIPLOMATIC PRO TAFELVLAG
STAND UP

Mastje 30cm met 
recht vlagje
Voet in chrome of 
hout
Vlag : 10 x 15 cm, 
versterktbinnenin 
zodat het open blijft 
staan
Dubbelzijdige be-
drukking
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Texframes
Muurkader |  Kader op voet  |  Met Led verlichting |  

Aluminium kaders  
met textielprint 
Stijlvolle kaders met hoogwaardige textielbedrukking.

Op te hangen aan een muur als decoratie instore of als 
aankleding van een kantoorruimte, maar ook als  
zelfstandig structuur op een steun, met een doek aan de 
voorzijde of aan beide zijden.

Met geïntegreerde LED verlichting maakt het uw 
texframe nog aantrekkelijker.

Ideaal voor
Expo  |  Showroom  
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Info en Offerte Texframe

TEXFRAME MUURKADER
afmetingen steeds op maat
mogelijke afmetingen:
muurkader   H 100 cm x B 60 cm    ................... stuks 
muurkader   H 100 cm x B 200 cm    ................... stuks
muurkader   H 200 cm x B 250 cm   ................... stuks

TEXFRAME STAAND
kader op voet 
afmetingen steeds op maat
mogelijke afmetingen:
kader op voet  H 200 cm x B 100 cm   ................... stuks
kader op voet  H 200 cm x B 150 cm   ................... stuks 
kader op voet  H 200 cm x B 250 cm   ................... stuks

enkelzijdig 
dubbelzijdig 

VOORDELEN

 Stijlvolle manier om uw kantoor of beursstand 
 aan te kleden

 Onzichtbare bevestiging van het doek in  
 het kader.

 De print kan je makkelijk zelf wisselen

KENMERKEN

 Hoogwaardige bedrukking met sterke  
 kleurintensiteit.

 Dye Sublimation 720 dpi op textieldoek  
 polyester 200 gr/m²

 Print wordt gevestigd dmv siliconepezen
 Optioneel interne LED verlichting

Texframe

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
http://www.brandspot.be


www.brandspot.be | +32 2 304 73 63 | info@brandspot.be

 Ferdinand Campinestraat 60 – 1831 Diegem
02 304 73 63  |  info@brandspot.be  |  www.brandspot.be

Info en Offerte Texframe

Texframe LED
TEXFRAME LED
standaard afmetingen:
H 200 cm x B 80 cm  
H 200 cm x B 100 cm  
H 320 cm x B 100 cm  
H 150 cm x B 200 cm  

VOORDELEN

 Indoor totem 
 extra opvallend door LED verlichting

 Print makkelijk te bevestigen

KENMERKEN

 Altijd dubbelzijdig
 Geïntegreerde  LED verlichting
 120 - 145 LM/LED
 Profiel 100 mm
 Print in lichtdoorlatend textiel 195 gr/m²
 Print wordt gevestigd dmv siliconepezen
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Texframe PRO
Een spraakmakende modulaire 
beursstand die je zelf monteert 
Meesterlijk bedrukte textieldoeken in een slim vederlicht  
aluminium profiel. De Texframe Pro beursstand is een zelf  
opgebouwde stand met de allure van een promotionele  
installatie. Uitermate geschikt voor elke 3x4m en 3x3m  
standruimte.  Handig om mee te nemen en in geen tijd 
opgebouwd. 

Kies uit vier modellen: de Wall, de L-vorm, U-vorm en U-vorm 
XL met bijhorende stockage unit. De Texframe Pro past binnen 
elke ruimte: je kan de flexibele modules immers recht en haaks 
monteren. Voeg later makkelijk uitbreidingen toe. Ook het 
bedrukt textieldoek kan eenvoudig worden gewijzigd.  
Werk je beursstand af met de verschillende accessoires.

Ideaal voor
Expo  |  Showroom
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TEXFRAME PRO — Wall Type 3 m (1)
(b) 300 cm x (h) 240 cm
3 modules
3 prints of 1 print over de hele structuur

TEXFRAME PRO — Wall Type 3 m (2)
(b) 300 cm x (h) 240 cm 
3 modules
3 prints of 1 print over de hele structuur
Met legplank, TV houder, LED spots, haken

TEXFRAME PRO — L Type 1 x 2 m
(b) 200 cm x (h) 240 cm
3 modules
3 prints of 2 prints
Met legplank, TV houder, LED spots, haken

TEXFRAME PRO — L Type 3 x 3 m
(b) 300 cm x (d) 300 cm (h) 240 cm
2 x 3 modules
3 prints of 1 print over de hele structuur
enkel of dubbelzijdig bedrukt
Met legplank, paneel met haken, LED spots

TEXFRAME PRO — U Type 3 x 3 m
(b) 300 cm x (h) 240 cm x (d) 100/200 cm
2 x 3 modules
3 prints of 1 print over de hele structuur
enkel of dubbelzijdig bedrukt
Ovale toog, optioneel: iPad houder en brochurehouder

TEXFRAME PRO — U Type 3 x 4 m
(b) 400 cm (h) 240 cm x (d) 200 cm
2 x 2 modules — prints of 1 print over de hele structuur
enkel of dubbelzijdig bedrukt
Aparte stockage unit met deur, rechthoekige toog
LED spots, optioneel: legplank

http://www.brandspot.be
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ACCESSOIRES

LED Spotlight

TV-houder

Hakensysteem

Legplank

LED Spotlight

Hakensysteem

TV-houder

Legplank

Bergplaats
100 x 115 cm

Promodesk
100 x 100 x 42,5 cm

http://www.brandspot.be
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VOORDELEN

 Makkelijke montage 
 Eindeloze combinaties: handige modules van 240x100cm die je recht of haaks monteert
 Vederlicht met compacte draagtas: vervoer in gewone personenwagen
 Herbruikbaar: wissel snel en makkelijk van bedrukt textieldoek. 

 Plooi het doek op, zonder kreuken

 Ferdinand Campinestraat 60 – 1831 Diegem
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vraag een offerte aan

BEURSSTANDEN
Wall Type 3 m (1)   ................... stuks 
Wall Type 3 m (2)   ................... stuks 
L Type 1 x 2 m   ................... stuks 
L Type 3 x 3 m   ................... stuks 
U Type 3 x 3 m   ................... stuks 
U Type 3 x 4 m   ................... stuks 

ONDERDELEN
Verticaal profiel   ................... stuks 
Verticaal basis profiel   ................... stuks 
Horizontaal profiel   ................... stuks 
Volledige voet   ................... stuks 
Halve voet   ................... stuks 
Hoekverbinding   ................... stuks 

ACCESSOIRES
LED Spotlight   ................... stuks 
TV-houder   ................... stuks 
Hakensysteem   ................... stuks 
Legplank   ................... stuks 
Bergsplaats   ................... stuks 
Promodesk   ................... stuks

MATERIAAL
Aluminium texframes en hoogwaardige textieldoeken afgewerkt met een siliconepees.

BEDRUKKING
Hoogwaardige textielprints: ecologisch en in hoge resolutie gedrukt.  
Recto en recto/verso bedrukking is mogelijk.

MONTAGE
Intuïtief kliksysteem, het textieldoek bevestig je in het kader zonder gereedlegplank.  
Makkelijk op te zetten en op te bergen. 

http://www.brandspot.be
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Promo desk
Met een promodesk stel je  
je producten voor op een  
stijlvolle manier 
De promodesks van Brandspot zijn de ideale manier 
om je producten tentoon te stellen op een evenement of 
beurs! Volledig voorzien van jouw merk en logo, zodat 
jouw bedrijf in het oog springt bij potentiële klanten. 

Deze balies met eigen branding maken uw evenement 
of beursstand af. Onze desks zijn opvouwbaar en heel 
eenvoudig te monteren, zelfs zonder gereedschap!   
Heel eenvoudig te vervoeren dankzij de meegeleverde 
transporttas. 

De promodesks zijn beschikbaar in  
verschillende formaten en vormen, met wielen of  
ligplanken, zodat de desk perfect past op jouw evene-
ment. Je kan kiezen voor flexibele bedrukkingen (textiel-
prints of pvc) of voor stevige bedrukte panelen, steeds 
van de hoogste kwaliteit. 

Ideaal voor
Expo  |  Showroom



www.brandspot.be | +32 2 304 73 63 | info@brandspot.be

COUNTER FLEX EASY

Populaire promodesk voor uw 
beursstandje
Textielprint op stretchpolyester
Naadloze bevestiging van de 
print door middel van silicone 
pezen
Geleverd in platte transporttas

KENMERKEN:
H 92 cm x B 97 cm x D 42 cm
Afmetingen transporttas : 
98x49x14 cm
 Gewicht: 12 kg

COUNTER FLEX QUICK
OPTIE LED

Héél handige pop up counter
Deze counter is volledig gemon-
teerd in de transporttas
Je dient enkel aan het bovenblad 
te trekken, waardoor hij vanzelf 
omhoogkomt en klaar is voor 
gebruik

KENMERKEN:
H 100 cm x B 80 cm x D 50 cm
Afmetingen transporttas : 
95x60x15 cm
 Gewicht: 10 kg - 12 kg met LED 
verlichting 

ALU COUNTER

Stevige aluminium structuur
Met legplank binnenin
Geleverd in transporttas

KENMERKEN:
H 95 cm x B 90 cm x D 50 cm
Afmetingen transporttas : 
104x92x12 cm
Gewicht: 18 kg

ALU COUNTER  
MET BOVENPANEEL

Stevige aluminium structuur
Bedrukte panelen in te schuiven  
in structuur
Met legplank binnenin
Met bedrukt bovenpaneel
Met wielen
Geleverd in transporttas

KENMERKEN:
H 215 cm x B 90 cm x D 50 cm
Afmetingen transporttas : 
104x92x12 cm
Gewicht: 18 kg

COUNTER TEX

Print op Textiel
Stevig aluminium kader
Met wielen
Met legplank
Geleverd in transporttas

KENMERKEN:
H 95 cm x B 90 cm x D 50 cm
Afmetingen transporttas : 
95x62x19 cm
Gewicht: 14 kg

http://www.brandspot.be
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COUNTER OVAL STANDARD
Print op flexibele PVC film
Stevig aluminium kader
Met wielen
Met legplank
Geleverd in transporttas

COUNTER OVAL LARGE
Print op flexibele PVC film
De stevige transportkoffer is tevens de 
structuur van de toog
Met legplank binnenin

PROMO DESK
Counter Flex Easy 
Counter FLEX quick - Optie LED
Counter Tex  
Alu Counter  
Alu Counter met bovenpaneel  
Counter Oval Standard 
Counter Oval Large 

VOORDELEN

 Opvouwbaar
 Eenvoudig te monteren
 Meegeleverde transporttas
 Kan vervoerd worden in gewone wagen

KENMERKEN:
H 95 cm x B 120 cm x D 50 cm
Afmetingen transporttas : 123x62x19 cm
Gewicht: 18 kg 

KENMERKEN: 
H 97 cm x B 125 cm x D 60 cm
Afmetingen transporttas : 107x60x40 cm
Gewicht: 17 kg 
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vraag een offerte aan

Meer info online
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Roll up banner 
Jouw boodschap,  
in geen tijd uitgerold 
Onmisbaar op beurzen, in jouw showroom, tijdens  
presentaties en bedrijfsevents. Overal inzetbaar, overal 
zichtbaar. Het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld de 
snelle opbouw. In een handomdraai creëer je visibiliteit 
voor je merk. Een elegante en strakke oplossing voor 
elke presentatie. Bijzonder compact om te vervoeren  
en makkelijk mee te nemen als handbagage. 

Het matte krasvrij doek maakt het display bestand  
tegen kreuken en garandeert een veelvuldig gebruik. 
Kies uit vijf modellen: voor indoor én nu ook voor  
outdoor gebruik!

Ideaal voor
Expo  |  Showroom
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vraag een offerte aan

ROLL-UP CLASSIC

De klassieker met 
een scherpe prijs-
kwaliteit verhouding 
en standaard maar 
degelijk basis.

85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

Banner met design 
voetstuk, breed en 
extra stevig voor 
langdurig gebruik.

ROLL-UP BUSINESS 

85 x 220 cm
100 x 220 cm

Wissel makkelijk van 
print dankzij het 
velcro systeem.

ROLL-UP CAMBIO

85 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

Een dubbelzijdige 
roll-up banner, voor 
nog meer visibiliteit.

ROLL-UP RECTO VERSO

2 prints 85 x 200 cm

ROLL UP
Roll-up Classic   ................... stuks 
Roll-up Business   ................... stuks
Roll-up Cambio   ................... stuks
Roll-up Recto Verso   ................... stuks
Spot voor roll-up   ................... stuks

VOORDELEN 
 Snelle opbouw
 Strak & stijlvol
 Duurzaam
 Compact met handige draagtas en beschermhoes

MATERIAAL
Brandvertragend
Kras en krulvrij
Waterresistent
Haarscherpe Fotokwaliteit

ACCESOIRES
Draagtas en beschermhoes
LED spots om bovenaan de banner te bevestigen
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Maak van je merk een blikvanger 
op beurzen of evenementen 
Een display wall is ideaal voor evenementen of beurzen! 
Deze grote visual trekt meteen de aandacht van  
bezoekers en zorgt voor een grote visibiliteit van je merk.  
Perfect voor de indoor promotion van jouw bedrijf!  

Je kan bij Brandspot kiezen voor 4 verschillende soorten 
display walls. Elke display wordt gepersonaliseerd met 
jouw afbeelding en merk, zodat jouw bedrijf zeker in het 
oog springt! We hebben display walls met kreukvrij  
textiel, vervangbare doeken of halogeen spots.

Alle display walls zijn heel eenvoudig zelf in elkaar te 
zetten door middel van velcro, magneten of een pull 
down systeem. Je kan zelfs verschillende display modu-
les aan elkaar koppelen! 

De display walls van Brandspot zijn ook heel eenvoudig 
te vervoeren door de bijgeleverde koffer die perfect in 
een gewone auto past. 

Ideaal voor
Expo  |  ShowroomDisplay Walls

pop up wall  |  display wall  |  magnetic wall straight |  magnetic wall curved
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POP UP WALL

3x3 Frame voorkant 
228 (H) x 231 (B) cm
3x4 Frame voorkant 
228 (H) x 304 (B) cm

Polyester doek wordt bevestigd 
met velcro aan het frame
Eenmaal bevestigd, kan het mee in de 
koffer ingeplooid worden
Doek kan tot achteraan worden rond
geplooid en weerkaatst geen licht

DISPLAY WALL

200 (H) x 200 (B) cm.

De banner wordt uitgerold uit de  
bovenrol
Bestaat uit verschillende modules die 
gemakkelijk aan elkaar te koppelen zijn 
in verschillende posities.

MAGNETIC POP UP STRAIGHT

238 (H) x 290 (B) cm
238 (H) x 378 (B) cm

Popup frame met magneten en PVC 
Prints te bevestigen met magneetstrips
Harde transportkoffer te gebruiken als 
desk
De desk kan je personaliseren met een 
eigen print
Inclusief halogeen spots

MAGNETIC POP UP CURVED

238 (H) x 260 (B) cm
238 (H) x 310 (B) cm

Popup frame met magneten en PVC 
Prints te bevestigen met magneetstrips
Harde transportkoffer te gebruiken als 
desk
De desk kan je personaliseren met een 
eigen print
Inclusief halogeen spots

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
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vraag een offerte aan

VOORDELEN

 Heel eenvoudig zelf te monteren
 Uitzonderlijke print kwaliteit
 Eenvoudig te vervoeren door de meegeleverde koffer
 Transportkoffer kan gebruikt worden als desk bij de Pop Up Magnetic

DISPLAY WALLS
Pop Up Wall 3x3   ................... stuks 
Pop Up Wall 3x4   ................... stuks 
Display Wall   ................... stuks
Magn. Pop Up Straight B290   ................... stuks
Magn. Pop Up Straight B378   ................... stuks
Magn. Pop Up Curved B260   ................... stuks
Magn. Pop Up Curved B310   ................... stuks

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
http://www.brandspot.be


Beachflag
Event
eventdrop  |  eventwing  |  eventbanner Flags voor je event 

Beachflags zijn razend populair. Jong, verfrissend  
en in een handomdraai gemonteerd. Brandspot stelt  
gebruiksgemak en eenvoudig transport voorop.  
Daarom ontwierpen we een voet in stapelbare modules:  
de Flexibase, licht en handig om mee te nemen. 

Onze beachflags draaien 360° mee met de wind. Hier-
door springt je beachflag altijd in het oog, ook aan de 
kant van de weg. 

Kies uit drie modellen: Event Wing, Event Drop & de 
Event Banner. Van klein naar groot, voor binnen én buit-
en. Van het strand tot aan je voordeur tijdens een open-
deurdag of productlancering. 

Beachflags zijn de perfecte aandachtstrekker!

Ideaal voor
Expo  |  Signalisatie  |  Showroom  |  Sport  |  Outdoor events
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1m

2m

3m

EVENTWING
Totale hoogte: 70 x 265 cm
Vlag: 70 x 225 
Totale hoogte: 76 x 360 cm
Vlag: 76 x 326

EVENTDROP
Totale hoogte: 64 x 230 cm
Vlag: 64 x 202 cm 
Totale hoogte: 100 x 340 cm
Vlag: 100 x 300 cm

EVENTBANNER
Totale hoogte: 76 x 220 cm
Vlag: 76 x 175 cm 
Totale hoogte: 79 x 300 cm
Vlag: 79 x 254 cm

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
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Dé oplossing om zware gewichten makkelijk te verplaatsen, geen zware betonvoeten meer, 
geen risico op lumbago voor u medewerkers! Dankzij de stapelbare modules zoals legoblokjes, 
van 10 kg in gerecycleerde PVC, kan elke medewerker de beachvlaggen makkelijk meenemen.

U kan ofwel enkel de basismodule (10 kg) gebruiken ofwel de basismodule met bijkomende 
gewichten (10 kg) voor een dag met meer wind of voor een grotere beachvlag. De Flexibase® 
is een gepatenteerd product van Brandspot.

 Ecologisch en duurzaam
 Onbreekbaar
 Modulair en stapelbaar
 Makkelijk in transport

Flexibase 
10 kg

Flexibase 10 kg
extra module

Flexibase 
20 kg

Flexibase 
30 kg

FLEXIBASE®

Meerdere Flexibases kunnen makkelijk gestapeld worden op een 
europallet voor transport. Per 6, 12, 18 of 24 Flexibases van 30 kg.

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be


www.brandspot.be | +32 2 304 73 63 | info@brandspot.be

VOORDELEN

MATERIAAL Vlaggendoek 3 draads-polyester, 110 gr/m².
Dubbel afgestikt met extra versterking aan de mastsleuven.
De bedrukking is weer-, licht (UV)- en waterbestendig.
Bedrukking digitaal of zeefdruk, in functie van de bestelde hoeveelheden.

 Ferdinand Campinestraat 60 – 1831 Diegem
02 304 73 63  |  info@brandspot.be  |  www.brandspot.be

vraag een offerte aan

EVENTWING
70 x 265 cm   ................... stuks 
76 x 360 cm   ................... stuks 

EVENTDROP
64 x 230 cm   ................... stuks  
100 x 340 cm   ................... stuks  

EVENTBANNER
76 x 220 cm   ................... stuks 
79 x 300 cm   ................... stuks 

ACCESSOIRES
Flexibase 10 kg   ................... stuks  
Flexibase 20 kg    ................... stuks 
Flexibase 30 kg    ................... stuks 
Extra module 10 kg   ................... stuks 
Kruisvoet   ................... stuks 
Grondpin   ................... stuks 
Voetplaat   ................... stuks 

ACCESSOIRES

 Makkelijke montage, excellente visibiliteit
 Licht materiaal met handige draagtas
 Dankzij de Flexibase® (modules per 10 kg) 
hoeft u niet meer te sleuren

 Vervoer in gewone personenwagen

Flexibase 
10 kg

Flexibase 10 kg
extra module

Kruisvoet

grondpin

voetplaatFlexibase 
20 kg

Flexibase 
30 kg

Draagtas

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
http://www.brandspot.be


De meest veelzijdige telg  
in onze familie! 
De bedrukte panelen van Brandspot zijn ongelooflijk veelzijdig 
waardoor je ze voor heel veel toepassingen kan gebruiken.  
Als signalisatie, informatiebord, of gewoon om je logo tentoon 
te stellen? Met een bedrukt paneel kan het allemaal!

Onze panelen zijn van de beste kwaliteit en worden recht-
streeks bedrukt. Hierdoor zijn de panelen heel helder van kleur 
en gaan ze lang mee. Een paneel in de vorm van een ruit, een 
wolk of een parallellepipedum? Geen probleem! We kunnen 
de panelen in elke mogelijke vorm uitsnijden, volledig op maat 
van jouw noden en behoeftes. 

Er zijn drie verschillende soorten panelen waar je uit kan 
 kiezen. Je kan opteren voor een paneel voor op events, een 
signalisatiepaneel of een gevelpaneel. Elke paneel soort is 
afgestemd op de specifieke noden van elke situatie en worden 
met de grootste zorg afgewerkt. Zo staat je bedrijf altijd en 
overal in de kijker. 

Ideaal voor
Outdoor  |  Expo  |  Signalisatie |  Werf |  Gevel  |  ShowroomBedrukte panelen
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PANELEN VOOR EVENTS PANELEN VOOR SIGNALISATIE GEVEL - EN RECLAMEBORDEN

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
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vraag een offerte aan

VOORDELEN
 Eenvoudig op te hangen door middel van gaatjes of dubbelzijdige tape
 Panelen worden rechtstreeks bedrukt 
 Kwaliteitsvolle afwerking

MATERIAAL 

Forex en kanaalplaat van 3, 5 of 10 mm dikte, Dibond, Foamplaat
Bedrukking kan enkelzijdig of recto verso
Elk paneel kan in de passende vorm (contour)  gesneden worden

SOORTEN PANELEN
Kanaalplaat    ................... stuks
Forex   ................... stuks 
Dibond   ................... stuks 
Foamplaat    ................... stuks 

AFWERKING
Op maat:   
Breedte ........................ Hoogte ......................... 
Contour gesneden  
4 boorgaten in de hoeken  
Dubbelzijdige tape  
Velcro strips  

BEDRUKKING
Recto quadri  
Recto verso quadri  

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
http://www.brandspot.be


Strandstoelen
Geef uw merk een stoel 
Een leuke gadget voor uw zomer event zijn de  
gepersonaliseerde strandstoelen.

De strandstoelen kunnen gebruikt worden op elk evene-
ment. Ze zijn makkelijk op te  
plooien en mee te nemen. De degelijkheid van de stoe-
len maakt het mogelijk om ze in te zetten op meerdere 
evenementen. Door eenvoudig een nieuwe zithoes te 
bestellen en in de stoel te schuiven kan je ze gebruiken 
voor een andere campagne of ander merk. 

De stoelen worden 100 % bedrukt met uw logo of leuk 
ontwerp.

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Expo  |  Showroom
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vraag een offerte aan

KENMERKEN
Stevige houten structuur
Natuurkleur

UV- en waterbestendig polyesterdoek 240 g/m2
Afneembare en wisselbare hoes

VOORDELEN 
 Uitstekende branding tool
 Originele manier om uw merk te tonen
 Compact om mee te nemen 
 100 % bedrukt met jouw logo of leuk ontwerp

STRANDSTOEL
Verstelbaar in hoogte
3 standen
Volledig bedrukt zitoppervlak 43 x 136 cm
Gewicht: 3,6 kg

Ook verkrijgbaar: 
Strandstoel DUO voor 2 personen

meer info online

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
http://www.brandspot.be


De Strandstoel XXL is  
dé eyecatcher van uw evenement 
Is een klassieke strandstoel wat te krap voor jou ? 

In een strandstoel XXLkunnen 3 à 4 personen tegelijker-
tijd plaatsnemen.

De gepersonaliseerde strandstoelen XXL geven een 
originele touch aan uw evenement. Ze zijn plooibaar en 
makkelijk mee te nemen.

Door hun stevigheid kunnen ze meerder malen herbruikt 
worden.

De stoelen worden 100 % bedrukt met uw logo of leuk 
ontwerp.

Strandstoel XXL Ideaal voor
Outdoor |  Expo  |  Showroom
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Vraag uw offerte

TRANSAT
1 model 100 % bedrukt   ...................stuks 

EIGENSCHAPPEN
Stevige houten structuur
Natuurkleur, bruin gevernist
Verstelbaar in hoogte; 3 standen
Volledig bedrukt zitoppervlak 145 x 237 cm
UV- en waterbestendig polyesterdoek
Afmetingen: H201 x B172,5 x D 126cm 

VOORDELEN 
 Uitstekende branding tool

  Voor 3 à 4 personen
 Visual 100 % bedrukt

meer info

http://www.brandspot.be/nl
mailto:info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be
mailto:%20info%40brandspot.be%20?subject=
http://www.brandspot.be/fr
http://https://www.brandspot.be/nl/prod/strandstoelen-regisseursstoelen/strandstoel-xxl
mailto:contact%40brandspot.be?subject=
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Regisseursstoel

Geef uw merk een stoel 
Een leuke gadget voor uw zomer event zijn de geper-
sonaliseerde regisseursstoelen.

De stoelen kunnen gebruikt worden op elk evenement. 
Ze zijn makkelijk op te vouwen en mee te nemen. De de-
gelijkheid van de regisseursstoelen maakt het mogelijk 
om ze in te zetten op meerdere evenementen. 

De stoelen worden 100 % bedrukt met uw logo of leuk 
ontwerp.

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Expo  |  Showroom

http://www.brandspot.be 
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
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vraag een offerte aan

VOORDELEN 
 Uitstekende branding tool
 Originele manier om uw merk te tonen
 Compact om mee te nemen 

KENMERKEN
Stevige houten structuur 
Volledig bedrukt
UV- en waterbestendig polyesterdoek 240 gr/m2
Afneembare en wisselbare hoes
Opplooibaar
Gewicht: 4 kg
Afmetingen verpakking:  65x50x20cm

Meer info online

http://www.brandspot.be/nl
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be/nl
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be
mailto:contact%40brandspot.be?subject=Offerteaanvraag%20regisseursstoel
https://www.brandspot.be/nl/cat/event-furniture/regisseursstoel
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Easy bench

Neem uw merk mee op stap! 
De Easy Bench is ideale blikvanger voor al uw evene-
menten, binnen of buiten en is de ideale aanvulling op 
de ligstoel of regisseursstoel.

De bank is makkelijk op te vouwen en mee te nemen. 

De banken kunnen 100 % worden bedrukt met uw logo of 
leuk ontwerp.

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Expo  |  Showroom
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Vraag een offerte aan

VOORDELEN 
 Uitstekende branding tool
 Bedrukbaar voor- en achteraan!
 Compact om mee te nemen 

KENMERKEN
Stevige structuur, belastbaar tot 300 kg
Verkrijgbaar in metaalkleur, zwart en wit
Volledig bedrukt
UV- en waterbestendig polyesterdoek 240 gr/m2
Afneembare en wisselbare hoes
Opplooibaar
Inclusief non-woven draagtas
Gewicht: 6,5 kg
Afmetingen: 112 x 53 x 86 cm (LxBxH) 
Afmetingen gevouwen 112 x 75 x 11 cm (LxBxH) 

Meer info online

Details

Schuim op de rugleuning 
voor meer comfort

Eenvoudige verandering van 
textiel door klittenband

Detail schaarverbinding voor 
het vastklemmen van de stoel

Wit Zwart Metaalkleur

Kleur frame



Gepersonaliseerde zitzak
Luieren in stijl op je favoriete merk! 

Comfortabele zitzak met je eigen branding of design!

De degelijkheid van de zitzakken maakt het mogelijk om 
ze in te zetten op meerdere evenementen.

Beanbag Te gebruiken voor
Outdoor |  Expo  |  Event

EIGENSCHAPPEN

Afmetingen:
80 x 80 x 95 cm – L
70 x 70 x 85 cm – M 
60 x 60 x 75 cm – S
UV- en waterbestendige hoes Polyester 165 gr/m2
Vulling:  EPS granulaten
Volledig bedrukt

 Ferdinand Campinestraat 60 – 1831 Diegem
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vraag een offerte aan

Meer info online

https://www.brandspot.be/nl
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be
mailto:contact%40brandspot.be?subject=Aanvraag%20offerte%20beanbag
https://www.brandspot.be/nl/cat/beanbag


Zitkubus
Een uitnodigende blikvanger 
De bedrukte poefjes zijn originele en ludieke promo  
objecten. Gebruik ze binnen op een beurs of buiten  
tijdens een sportevenement of festival. We drukken je 
merk op de zes zijden voor een optimale visibiliteit. 

Creëer een leuke zithoek of stapel de kubussen tot een 
opvallende eyecatcher. Door de handige ritssluiting kan 
je de hoes makkelijk wassen of vervangen. De poefjes 
zijn zeer licht in gewicht en makkelijk te vervoeren. 

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Sport  |  Expo  |  Showroom
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ZITKUBUS
(b) 45 x (h) 45 x (d) 45 cm

v
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vraag een offerte aan

ZITKUBUS
45 x 45 x 45 cm
VOORDELEN 

 Afneembare hoes
 Licht in gewicht
 Optimaal zitcomfort
 Voor binnen én buiten

MATERIAAL
Polyurethaan met een schuimlaag voor het zitcomfort
De stof is 100% polyester en werkt brandvertragend

PLOOIBARE ZITKUBUS
(b) 40 x (h) 40 x (d) 40 cm

PLOOIBARE ZITKUBUS
40 x 40 x 40 cm
VOORDELEN 

 Ideaal om mee te nemen
 Licht in gewicht
 Optimaal zitcomfort
 Voor binnen én buiten

MATERIAAL
Houtvezelplaat + schuimbekleding, met bedrukte hoes 

Meer info online

vraag een offerte aan

http://www.brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
mailto:info@brandspot.be
http://www.brandspot.be
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Event CUBE
Innovatief product en uniek op 
de markt!
De Event CUBE is een opvouwbare stevige kubus met 
een gepersonaliseerde hoes.

Ideaal om in te zetten op al je events. 

Je koopt éénmalig de stevige kubus aan en vervangt de 
hoes voor elk volgende event.

Succes gegarandeerd!

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Expo  |  Showroom

http://www.brandspot.be 
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
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vraag een offerte aan

VOORDELEN 
 Uniek en handig inklapmechanisme
 Bespaart tot 73% opslagruimte  en transportkosten
 Compact om mee te nemen, inclusief draagtas
 Opgeplooid, 72 stuks op 1 Europalet

KENMERKEN
Gemaakt van gerecycled PP-materiaal 
Volledig bedrukt
UV- en waterbestendig
Afneembare en wisselbare hoes polyester 240 gr/m2
Opvouwbaar
Gewicht: 3,5 kg
Afmetingen: 40 x 40 x 40,8 cm
Afmetingen opgevouwd:  61 x 40 x 7,5 cm

voor meer info online

http://www.brandspot.be/nl
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be/nl
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be
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Opblaasbare 
meubels Inflatable furniture 

Geef je klanten een stoel en hij voelt zich welkom op 
jouw event!

Met deze inflatable event meubels kan je zelfs het  
meubilair een eigen branding geven.

Zo is je event totaal aangekleed!

Je kan kiezen uit lounge zetels, poefs,...

Ideaal voor
Outdoor Event  |  Expo  |  Showroom
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vraag een offerte aan

KENMERKEN
binnenzijde : stevige TPU structuur.
buitenzijde of bedrukte hoes  
(makkelijk afwasbaar)
uitvoering in: - polyester (textiel) 
           - ecoleather 

VOORDELEN 
 Op te blazen met elektrische pomp op 1 minuut
 Strak opgeblazen geeft een stevige zitting
 De bedrukte hoes kan gewisseld worden.

AFMETINGEN
Zetel: 76x95x80 cm
Poef: diameter 85 cm
Sofa 2-zit: 160x100x90 cm

Zetel: 76x95x80 cm Poef: diameter 85 cm

Sofa 2-zit: 160x100x90 cm

meer info online

http://www.brandspot.be 
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
https://www.brandspot.be/nl
mailto:%20info%40brandspot.be?subject=
http://www.brandspot.be
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https://www.brandspot.be/nl/cat/event-furniture/opblaasbare-meubels
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BEKIJK HET UITGEBREID GAMMA MET VOORBEELDEN EN FOTO’S OP WWW.BRANDSPOT.BE
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