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TOTALE PRINTAFMETING 
Breedte 3365 mm
Hoogte 2236 mm
5 panelen van 673 mm (b) x 2236 mm (h)

LET OP
bij de eindpanelen dient u  
rekening te houden met een verlies  
van c.a. 50% op de zichtmaat

Printafmeting tbv. achterzijde, 3 panelen 815 mm (b) x 2236 mm (h).  
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en 
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

PrintsPecificaties 
ZMs 3x3 PoP-uP 
beurswand - Parabool
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TOTALE PRINTAFMETING 
Breedte 3548 mm
Hoogte 2236 mm
3 panelen van 734 mm (b) x 2236 mm (h)
2 panelen van 673 mm (b) x 2236 mm (h)

LET OP
bij de eindpanelen dient u  
rekening te houden met een verlies  
van c.a. 50% op de zichtmaat

PRINTS VOOR DE ACHTERZIJDE N GEWENST  
Printafmeting tbv. achterzijde, 3 panelen 734 mm (b) x 2236 mm (h).  
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en 
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

PrintsPecificaties 
ZMs 3x3 PoP-uP 
beurswand - recht
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TOTALE PRINTAFMETING 
Breedte 4038 mm
Hoogte 2236 mm
6 panelen van 673 mm (b) x 2236 mm (h)

LET OP
bij de eindpanelen dient u  
rekening te houden met een verlies  
van c.a. 50% op de zichtmaat

eind voor voor voor voor eind

Printafmeting tbv. achterzijde, 4 panelen 815 mm (b) x 2236 mm (h).  
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en 
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

PrintsPecificaties 
ZMs 4x3 PoP-uP 
beurswand - Parabool
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TOTALE PRINTAFMETING 
Breedte 4282 mm
Hoogte 2236 mm
4 panelen van 734 mm (b) x 2236 mm (h)
2 panelen van 673 mm (b) x 2236 mm (h)

LET OP
bij de eindpanelen dient u  
rekening te houden met een verlies  
van c.a. 50% op de zichtmaat

PRINTS VOOR DE ACHTERZIJDE N GEWENST  
Printafmeting tbv. achterzijde, 4 panelen 734 mm (b) x 2236 mm (h).  
Hiervoor heeft u extra ophangstrips, magneetbars, magneettape en 
magneetjes voor het frame nodig. Deze zijn als optie leverbaar.

PrintsPecificaties 
ZMs 4x3 PoP-uP 
beurswand - recht
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TOTALE PRINTAFMETING
Breedte 2446 mm
Hoogte 875 mm

TOTALE LENGTE MAGNEETSTRIP
Lengte 140 cm
Breedte   1,3 cm

LET OP
Bij de opmaak dient u rekening te houden 
met een zichtmaat van ± 1350 mm

PrintsPecificaties 
PoP-uP counter
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