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Multi Diplay
Reusable, adaptable and practical

De modulaire Multi Display is met een levensduur 
van minimaal 3 jaar telkens opnieuw te gebruiken. 
U profiteert van maximale flexibiliteit voor uw 
product presentaties, die elke keer weer perfect 
aansluiten bij uw product, campagne en de retail 
omgeving.  

Duurzame oplossing

Met de Multi Display bespaart u niet alleen kosten, maar 
ook ruim 90% karton ten opzichte van kartonnen displays. 
Tezamen met een reductie op transport levert dit een CO2 
besparing tot ruim 90% op. 

De Multi Display is gemaakt van ABS, 100% recyclable. 
Met een compacte, eenvoudig te verzenden decoratieset is 
uw display telkens up-to-date met uw campagnes, waarbij 
een minimum aan papier wordt gebruikt. 

Intelligente componenten

Eindeloze mogelijkheden voor product 
presentatie, zoals horizontale of schuin 
geplaatste schappen, flessenhaken, kastruimte, 
draadmanden, LED verlichting en (interactieve) schermen.

• Slechts 4 basiscomponenten om de structuur in elkaar te zetten, 
   minder dan 3 minuten om de display op te bouwen of te ontmantelen
• Compact in verzending en gemakkelijk op te bergen

Look & feel naar keuze

Decoratieve zijpanelen, topkaart en schapstroken zijn volledig naar wens op te maken en 
eenvoudig te wisselen. 





Kostenbesparend

De Multi Display heeft een voordelige aanschafprijs en mede 
doordat er simpel en goedkoop gewisseld kan worden van promo-
tie, een snelle return on investment.  





De voordelen:

• Herbruikbaar

• Flexibel

• Kostenbesparend

• Retail approved

• Look & feel naar keuze

• Eenvoudig aan te passenSpecificaties:

• Opgebouwd: 59 x 39 x (100, 150 of 200) cm

• Ingepakt: 60 x 40 x 62,5 cm (basis-unit met 
       4 schappen in stevige doos)

• Graphic zijpanelen: 32,5 x 143,3 cm

• Graphic topkaart: 58 x 33,8 cm

• Graphic schapstroken: 52 x 3,8 cm

• Gewicht: +/- 13 kg

• Maximaal belastbaar tot 150 kg of 30 kg per schap

• Materiaal: ABS

• Standaard verkrijgbaar in het zwart en wit

• RAL kleur mogelijk op verzoek

• Internationaal patent: nr. 0724854
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