
Zipperwall: Straight

Verkrijgbare varianten:

Omschrijving:

Detailfoto’s:

Snel op te zetten en makkelijk mee te 
nemen. De zipperwalls in ons assortiment 
zijn de ideale oplossing om snel indruk te 
maken met een presentatiewand die 
zeker in het oog zal springen

De maten van de L versie zijn 252.8 x 226 
cm, de XL versie meet 301 x 226 cm. We 
maken de Zipperwalls van het materiaal 
Expandable, wat altijd mooi strak blijft 
staan. Expandable is een 180 gr/m2 
stretchmateriaal wat niet rafelt en 
kreukvrij is. De ritssluiting kun je bij deze 
zipperwall vinden aan de onderzijde.

Als je een losse visual wilt bestellen, dan 
kan dat natuurlijk ook, je kunt deze 
vinden onder Displays.

Je kunt een dubbelzijdige of een enkelzij-
dige variant bestellen. Bij de enkelzijdige 
is de achterzijde blanco. Let er wel op dat 
het materiaal licht door laat. Als je een 
dubbelzijdige van achter belicht zal de 
achterzijde dus doorschijnen.

L (Large): 
252.8 x 226 cm
XL (Large): 
301 x 226 cm

Afb.1 Kaal Frame Afb.2 Steunvoet Afb.3 Koppelstuk Afb.3 Opberg / transporttas



Zipperwall: Straight
Template

Straight L
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breedte: 252.8 cm diepte: 45 cm

De oranje stippellijn is de outline van het 
document.

Er wordt geconfectioneerd op de zwarte lijn. 
Dit is het netto eindformaat.

Belangrijke teksten en afbeeldingen moeten 
binnen de doorzichtige rode lijn geplaatst 
worden i.v.m. de confectie.

De roze stippellijn is een rits
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Zipperwall: Straight
Template

Straight XL
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breedte: 301 cm diepte: 45 cm

De oranje stippellijn is de outline van het 
document.

Er wordt geconfectioneerd op de zwarte lijn. 
Dit is het netto eindformaat.

Belangrijke teksten en afbeeldingen moeten 
binnen de doorzichtige rode lijn geplaatst 
worden i.v.m. de confectie.

De roze stippellijn is een rits
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