Productcatalogus

Wie zijn de
Brand Shiners?

Visix is een Europese toonaangevende groot-formaat drukkerij van kwalitatief
en duurzaam promotiemateriaal met visuele impact. Het Visix Brand Shiners-team combineert permanente aandacht
voor werkplezier met oprechte waardering voor elkaars inzet. Door professioneel advies, expertise en
service genieten onze klanten van een uiterst zorgeloze ervaring.
Pas dan is onze missie AF!
We hebben vestigingen in Roeselare, Lokeren, Marcq en Baroeul (Frankrijk) en Głogów (Polen) en stellen in totaal zo’n 80
mensen te werk. Stuk voor stuk vakmensen die aan de slag kunnen met de allerbeste apparatuur en technologieën.

JOHAN DEBRUYNE

2

JEAN VAN HOUTRYVE

CHRISTOPHE KREKELS
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Duurzaam
ondernemen

Het Visix Brand Shiners-team kiest voor een globale en duurzame invalshoek waarbij kwaliteit voorop staat.
We kiezen voor eco-vriendelijke grondstoffen waaronder biodegradeerbare doeken, ‘watergedragen’ en milieuvriendelijke
inkten en eco-solventen. Daarnaast is het polyester en aluminium dat wordt gebruikt in de productie volledig recycleerbaar.
Visix voorziet meer dan 1.000 m² zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s in de verschillende vestigingen.
Verpakkingen herleiden we tot het minimum. Produceren doen we zoveel mogelijk inhouse.
Hierdoor beperken we het wegverkeer. Een geoptimaliseerd vervoer van grondstoffen en afgewerkte
producten is een post op de ecologische rekening waarop wij volop inzetten.
Met trots ontvingen we, na een jaar intensief werken, het jaarcertificaat van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.
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Diensten

Maak kennis met onze diensten. Het plaatsen van vlaggenmasten, geveldoeken en textielframes zijn
slechts een greep uit ons uitgebreide aanbod. Ook voor een volledig grafisch ontwerp, herstelling en
onderhoud van uw materialen tot zelfs de ontwikkeling van uw project op maat moet u bij ons zijn.
U kan het zo gek niet bedenken. Wij nemen uw project ‘volledig’ in handen van A tot Z.

6

Plaatsing
vlaggenmasten

Plaatsing gevelframes

Plaatsing textielframes

▶ Montage van frames aan de gevel

▶ Opmeten op locatie, 3D rendering

▶ Betonneren van vlaggenmasten

▶ Ophangen en vervangen van banners

▶ Bevestigen van frames aan de muur

▶ Ophangen en vervangen van vlaggen

▶ Controle en reparatie van frames

▶ Ophangen en vervangen van doeken

▶ Langdurige stockage van materiaal

Herstelling en
onderhoud

▶ Custom labeling en verpakking

▶ Nakijken en herstellen van doeken

Productie en
levertermijn

▶ Controle/reparatie vlaggenmasten

Logistiek
▶ Dispatching naar meerdere adressen
wereldwijd

en hardware
▶ Bestek schade voor uw verzekering

▶ Printing, confectie en zagerij inhouse
▶ Hoge print- en afwerkingskwaliteit
▶ Snelle en betrouwbare levering

▶ Professionele reiniging van doeken

▶ Volledig grafisch ontwerp op maat

Software en
automatisatie

▶ Kleurafstemming en

▶ Online bestelplatform exclusief voor

Grafische afdeling
Color Management
▶ File management voor een snelle
herbestelling

de klant
▶ Webshop resellers

Product op maat
▶ Ontwikkeling van niet-standaard
producten
▶ Eigen inhouse productie en
ontwikkeling

▶ Directe automatsche link ERP pakket
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Referenties

best om meer te doen dan alleen printen.
Brand Shiners dragen bij aan een totaalbeleving.
Door middel van hun expertise en constante research
kunt u alles uit handen geven voor een zorgeloze
beleving. We delen daarom onze producten op in 3
deeldomeinen en presenteren ons hiermee als de
allround specialist voor uw reclame.

INDOOR

OUTDOOR

EVENTS

verwijzen wij u graag door naar onze webshop:

shop.visix.be
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INDOOR

Texframes

Onze Texframes zijn een combinatie van kwalitatief bedrukte textieldoeken en verfijnde aluminium profielen.
Een uniek en ruim gamma van eyecatchers ideaal om sfeer te creëren in uw zaak of winkel,
of om uw event, beursstand of tentoonstelling conceptueel aan te kleden.
Wij leveren 100% maatwerk, dus laat uw fantasie maar de vrije loop. Een Texframe tegen de
muur, aan het plafond of vrijstaand? Uw bedrijf of merk staat altijd in de kijker.
De textieldoeken zijn afgewerkt met een siliconepees waardoor deze makkelijk te monteren en
te vervangen zijn. De doeken zijn brandveilig en voorzien van de nodige certificaten
(M1/B1) waardoor ze veilig op beurzen of tentoonstellingen kunnen worden ingezet.
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INDOOR

Kenmerken
INDOOR

01 | PROFIELEN

TX16S
Dit ultradunne profiel – 16 mm – monteert u vlak. Dan doet het dienst als kader of wandbekleding.
Of u plaatst het haaks in nissen en ramen. Dan is het 36 mm dik. Wij drukken uw print op
een Indoor 220-textieldoek, of op een licht transparante stof: polyester 110.
Dit Texframe is zowel populair voor winkel- en interieurinrichting, als voor standenbouw en kantoordecoratie.
H 16 MM | W 36 MM

TX30S
U wil uw blikvangers in uw etalage sterk ondersteunen? Of laat u ze liever pendelen in de etalage?
De TX30S combineert een slank profiel met de ultieme stevigheid. U heeft zelfs de mogelijkheid de achterkant te
vervolledigen met plaatmateriaal. En dat terwijl de voorkant in doek is uitgevoerd.
Dit texframe kan u eenvoudig bevestigen op uw bestaande winkelsystemen. Zo bespaart u heel wat.
H 30 MM | W 46,8 MM

Een perfecte match voor uw winkelinrichting dus!

TX44D
Met een profiel - 44 mm - kiest u voor een dubbelzijdig textielframe, ontworpen voor vrijstaand en- of hangend gebruik.
Dit profiel heeft een dubbele goot, om textielprints in het frame te voorzien. Diverse accessoires kunnen
op eenvoudige wijze worden aangebracht. Met de uitbreidingssets is elke maat mogelijk.

H 44 MM | W 40 MM

TX55D
Snel en eenvoudig een verbluffende modulaire beursstand bouwen? Ja: met de TX55D!
Met de hulpstukken verbindt u vlug en gemakkelijk de losse kaders tot lange wanden of hoeken, en creëert u een L- of
U-vormige stand. U verwisselt uw bedrukte textieldoeken dus in een handomdraai. En na de demontage transporteert
u uw compacte beursstand gemakkelijk. Want u laadt een verzameling van kleine kaders en hulpstukken in.
H 43 MM | W 55 MM

TX80S CUBE
Dankzij het doordachte design van de TX80S Cube, is uw frame onzichtbaar nadat u de bedrukte textieldoeken
opgespannen hebt. Bovendien worden hoekstukken en ophangset met kabels in roestvrij staal meegeleverd.
Wilt u een kubus met verlichting? Kies dan voor een Mambo of Luxx-textieldoek.
Verlicht u uw kubus niet van binnenuit? Ga dan voor indoor textieldoeken.
H 64 MM | W 47 MM
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INDOOR

TX80D SQUARE
De TX80D Square is een dubbelzijdig textielframe, ontworpen voor vrijstaand en hangend gebruik.
Uw textielprint sluit vrijwel naadloos aan in de hoeken om een perfect, strak ontwerp te creëren.
Diverse accessoires kunnen op eenvoudige wijze worden aangebracht.

H 86 MM | W 86 MM

TOEPASSING

TYPE

MAX. LENGTE

KLEUREN

GEWICHT

TX16S

WAND

ENKELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

0,51 KG/M

TX30S

WAND - HANGEND

ENKELZIJDIG

615 CM

ZWART - WIT

0,59 KG/M

TX44D

WAND - HANGEND - VRIJSTAAND

DUBBELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

0,78 KG/M

TX55D

WAND - HANGEND - VRIJSTAAND

DUBBELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

1,3 KG/M

TX80S CUBE

HANGEND - VRIJSTAAND

ENKELZIJDIG

615 CM

ALU ANO

0,96 KG/M

TX80D SQUARE

HANGEND - VRIJSTAAND

DUBBELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

2,2 KG/M
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INDOOR

02 | TOEPASSINGEN
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TX16S WALL/TX30S

TX55D PENDING

Voor wanden, nissen en ramen.

Voor zwevende kaders.

TX55D FAIRS

TX80S CUBIC

Voor modulaire beursstanden.

Voor kubussen.

INDOOR
Optioneel: externe lichtbron

TX55D DISPLAY/LED DISPLAY*

GELUIDSDEMPING

Voor displays.

Compatibel met TX16S - TX30S - TX44D en TX55D-profiel.

*Optioneel: LED strips (zie lichtbakken)

Extra laag in melamineschuim of polyesterwol.
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INDOOR

Lichtbakken

Opvallen in uw pand of het straatbeeld is de boodschap. Aantrekkelijke signalisatie en visual merchandising zijn cruciaal in het
hedendaagse retail landschap. Belangrijk is de aandacht van uw klanten te trekken en u te overtuigen uw winkel te ontdekken.
Dat kan!
Met ultra-efficiënte Power-LED modules krijgt u een maximaal lichtrendement voor een minimum aan energieverbruik.
U verdient de kostprijs van uw powerleds snel terug. Uw lichtgevende textielframe is smaller en heeft een hedendaagse look.
U monteert uw ledverlichting snel en eenvoudig dankzij het plug-and-play systeem.
Afhankelijk van uw aluminium profiel, installeert u bovendien enkel- of dubbelzijdige ledverlichting.
En de lichtdoorlatende – wel of niet bedrukte – doeken garanderen een egale verlichting.
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INDOOR

Kenmerken
INDOOR

01 | PROFIELEN

TX60
De TX60 is een elegant aluminium profiel van 60mm diep waarbij het doek aan de achterzijde wordt verlicht door
ledstrips op een dibond plaat. U hebt de keuze uit 2 lichtsterktes en de mogelijkheid om het licht te dimmen.

H 60 MM | W 40 MM

TX90S
Dit enkelzijdige profiel is geschikt voor het verlichten van groot formaat textielprints.
Zijverlichting zorgt voor een gelijkmatige spreiding van het licht. De LED is gemonteerd aan
de binnenzijde van het frame. Dit profiel is geschikt voor hoogtes van max. 250cm.

H 50 MM | W 90 MM

TX140D
De TX140D is een stevig profiel en kan ingezet worden als vrijstaande display, of tegen een wand of plafond
bevestigd worden. Uitlichting gebeurt door sideleds. Geschikt voor hoogtes tot max. 280cm.

H 31 MM | W 139 MM

TX120
Dit enkelzijdige profiel is geschikt voor muurbevestiging en kan zowel voorzien worden
van sideleds (tot max. hoogte van 250cm), als van leds op stabilizers.

H 120 MM | W 48 MM

POPUP LEDBOX
De Pop-up LEDbox is een modulair pop-up frame voorzien van interne LED-verlichting en is enkel verkrijgbaar in een
formaat van H200xB100 cm.
De Pop-up LEDbox is compact om mee te nemen en kan in slechts enkele stappen gemonteerd worden.

H 200 CM | W 100 CM
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TYPE

MAX. LENGTE

KLEUREN

GEWICHT

TX60

WAND

ENKELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

0,97 KG/M

TX90S

WAND - HANGEND

ENKELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

1,9 KG/M

TX140D

WAND - HANGEND - VRIJSTAAND

DUBBELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

1,95 KG/M

TX120

WAND - VRIJSTAAND

DUBBELZIJDIG

615 CM

ALU ANO - ZWART - WIT

2,2 KG/M

POPUP LEDBOX

VRIJSTAAND

DUBBELZIJDIG

-

-

-

INDOOR

TOEPASSING

SIDELED OF BACKLED
Met ultra-efficiente Power-LED modules krijgt u een maximaal lichtrendement, voor een minimum aan energieverbruik.
In de verschillende profielen monteren wij SideLED of BackLED naargelang uw toepassing.
Onze verkopers loodsen u naar de juiste oplossing.
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OUTDOOR
EVENTS

Startenten

Wenst u op een event alle aandacht naar uw merk toe te trekken? Wenst u een massa bewonderende blikken?
Dan is de Startent® dé eyecatcher die u nodig heeft.
Een prachtige trendy tent in hoge kwaliteit die helemaal op uw maat is gesneden.
Met de technische knowhow en de hightech druktechnieken van Visix, kunt u zo’n Startent® perfect laten aansluiten bij de stijl
en de beleving van uw merk.
Vele jaren research, ontwikkeling en ervaring maken van de Startent®, met voorsprong, hét paradepaardje van Visix,
een Europees geregistreerd merk.
Topkwaliteit gepaard met langdurig gebruiksgenot en een enorme promotionele kracht zijn de belangrijke troeven van dit
unieke product. Mede dankzij de Startent® heeft Visix zich tot marktleider in Europa opgewerkt, als innovatief bedrijf met een
steeds groeiende export.
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EVENTS

OUTDOOR

OUTDOOR
EVENTS

Kenmerken
01 | MODELLEN

STARTENT 15

STARDOUBLE 70/140

22

STARTENT 40/80

SQUARE 35

STAGE 55

BREEDTE

DOORLOOPHOOGTE

M² (OVERDEKT)

STAANDE PERSONEN

8 M

8 M

2,3 M

15 M²

+-20 PERS

SS35

5,3 M

8,5 M

8,5 M

2,3 M

35 M²

+-46 PERS

SS40

5,3 M

11 M

13 M

2,3 M

40 M²

+-53 PERS

SS80

5,9 M

15 M

17 M

2,3 M

80 M²

+-106 PERS

SD70

5,3 M

11 M

19,2 M

2,3 M

70 M²

+-93 PERS

SD140

5,9 M

15 M

22,6 M

2,3 M

140 M²

+-185 PERS

ST55

5,9 M

11 M

13 M

2,3 M

40 M²

-

OUTDOOR

LENGTE

4,5 M

EVENTS

HOOGTE NOK
SS15

02 | ACCESSOIRES

ZIJWAND
MET PANO VENSTER

ZIJWAND
STANDAARD KLEUR

VERLICHTING

TRALIESGEWICHT

VERBINDINGSPLAAT

GRONDPINNEN

DRAAGTAS
COVER

DRAAGTAS
HARDWARE

HOES
TRALIESGEWICHT

03 | STANDAARD KLEUREN(*)

WHITE

BLACK

ECRU

CC RED

FULL
COLOR

*Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
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OUTDOOR
EVENTS

Vouwtenten

Deze vouwtent is het neusje van de zalm in een zeer veeleisende markt, waarin Visix de leiderspositie heeft veroverd dankzij een
voortdurende zoektocht naar efficiëntere toeleveringsmanieren en productiemiddelen.
Uitblinken in snelheid en kwaliteit is bij Visix een brandende ambitie en een niet-aflatende zorg.
Dit product is daarvan een mooi voorbeeld.
Visix koopt de tentstructuur rechtstreeks in van de producent, maar houdt de afwerking van tentstof en opdruk inhouse, net om
de klanten de hoogste kwaliteit te kunnen bieden. Kopen bij Visix is dus kopen bij de bron.
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EVENTS

OUTDOOR

OUTDOOR
EVENTS

Kenmerken
01 | MODELLEN
Stel zelf uw unieke tent samen door onze standaardkleuren te integreren in elk detail.
Zo kan je de volanten, naden en dakzijden elk een eigen kleur geven.
Mix & match uit een scala van kleuren om je eigen stijl in de tent te verwerken.

2X2 M - 2,4X2,4 M
3X3 M - 4X4 M
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4,5X3 M

6X3M - 8X4 M

PROFESSIONAL
ALU PROFIEL:

32X1,3 MM VIERKANT

40X2 MM VIERKANT

55X2 MM HEXAGONAAL

GEWICHT

VERPAKKING

GEWICHT

VERPAKKING

GEWICHT

VERPAKKING

DOORLOOPH.

2X2 M

25 KG

-

-

-

-

-

200-210 CM

2,4X2,4 M

25 KG

-

-

-

-

-

200-210 CM

3X3 M

28 KG

156X28X28 CM

27,5 KG

163X26X26 CM

29,6 KG

163X32X32 CM

200-210 CM

4,5X3 M

38 KG

156X25X33 CM

43 KG

163X45X32 CM

43 KG

163X45X32 CM

200-210 CM

4X4 M

-

-

-

-

41 KG

208X32X32 CM

200-220 CM

6X3 M

58 KG

156X30X50 CM

57 KG

163X56X32 CM

57 KG

163X56X32 CM

200-210 CM

8X4 M

-

-

-

-

67 KG

208X56X32 CM

200-220 CM

OUTDOOR

BUSINESS
ALU PROFIEL:

EVENTS

BASIC
STAAL PROFIEL:

02 | ACCESSOIRES

ZIJWAND MET
PANO VENSTER

HALFHOGE
ZIJWAND

ZIJWAND
STANDAARD KLEUR

VERBINDINGSKLEM

REGENGOOT

PUZZEL
GEWICHT 15KG

STORMRIEMEN
GRONDPINNEN

DRAAGTAS
BASIC,
BUSINESS,HEAVY
DUTY

VERWIJDERBARE
WIELEN

VERLICHTING,
VERWARMING

03 | STANDAARD KLEUREN(*)

WHITE

BLACK

ORANGE

CC RED

YELLOW

LIGHT
GREEN

LIGHT
BLUE

DARK
BLUE

ECRU

FULL
COLOR

*Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
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INDOOR
OUTDOOR
EVENTS

Beachvlaggen

Beachvlaggen zijn in. Geen wonder, want ze springen in het oog en u monteert deze trendy publiciteitsvlaggen in een
handomdraai. Dat maakt ze uiterst geschikt als tijdelijke reclame op uw evenement of als permanente blikvanger op uw
bedrijfsterrein. Beachvlaggen draaien altijd mee met de wind.
Daardoor vallen ze goed op, ook aan de kant van de weg.
U kiest bij Visix uit 17 modellen: van klein tot groot, voor binnen en buiten. De vlaggen worden in zeefdruk of digitale druk
gemaakt op polyester driedraads van 110 gr/m2 en u heeft de keuze uit een witte of zwarte elastische band.
Wij hebben alle masten en grondsteunen op voorraad.
Uw beachvlaggen worden geleverd vanaf 48 uur, inclusief bedrukking.
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EVENTS

OUTDOOR

INDOOR

INDOOR
OUTDOOR
EVENTS

Kenmerken
01 | ALGEMEEN

▶ Vrijstaande vlag met aluminium sectionale mast of fiber mast (drop)
▶ De onderdelen klikken in elkaar om torsie van de mast tegen te gaan
▶ Straight en Square vlag: top bestaat uit voorgebogen aluminium secties
▶ Enkelzijdig of dubbelzijdig (met tussenlaag) beprint doek
▶ Handige draagtas
▶ Paal: Geanodiseerd aluminium of Fiberglass extra stevig, onbreekbaar (drop)
▶ Verstevigde mastband verkrijgbaar in zwart of witte kleur

02 | UITVOERING

30

110 GR/M²

70 GR/M²

Digitale druk:

Digitale druk:

gebreid polyester

hoogglans geweven

brandvertragend

polyester brandvertragend

EVENTS

OUTDOOR

INDOOR

03 | MODELLEN

STRAIGHT

STORM

TORNADO

TYPHOON

SQUARE

STRAIGHT

SQUARE

DROP

SYSTEEMHOOGTE

SYSTEEMHOOGTE

SYSTEEMHOOGTE

DROP

DOEK

210 CM

165X65 CM

320 CM

250X65 CM

440 CM

370X65 CM
270 CM

205X65 CM

385 CM

310X65 CM

230 CM

190X65 CM

300 CM

230X75 CM

400 CM

330X75 CM

500 CM

430X75 CM

500 CM

430X85 CM
300 CM

240X75 CM

400 CM

340X75 CM

400 CM

330X85 CM

500 CM

430X85 CM
210 CM

DROP

DIAMETER

25X1,2 MM

28X1,3 MM

28X4 MM

154X77 CM

320 CM

260X96 CM

460 CM

356X107 CM

* Alle modellen worden met een handige draagtas geleverd

31

OUTDOOR

Vlaggen

Vlaggen verhogen de visibiliteit van uw zaak. Bedrukte vlaggen kleuren steeds vaker het straatbeeld.
Dat komt omdat bedrijven, organisaties, verenigingen en gemeentebesturen overtuigd zijn van de voordelen en de vele
toepassingsmogelijkheden om hun logo op een vlag of banier te plaatsen.
Bedrukte vlaggen worden gebruikt om uw merk extra onder de aandacht te brengen op en rond het bedrijf of op evenementen.
Maar evengoed zijn ze dé sfeermakers op festiviteiten.
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OUTDOOR

OUTDOOR

8 m

34

BESTSELLERS

BESTSELLERS

6 m

Formaat 1: H300xB100 cm

Formaat 1: H100xB150 cm

Formaat 2: H400xB120 cm

Formaat 2: H150xB200 cm

Afwerking met Galgsysteem

Afwerking met D-ringen

Kenmerken

OUTDOOR

01 | KWALITEITEN

STANDAARD
110 GR/M²

POLYMESH
90 GR/M²

STRONG
130 GR/M²
Steviger vlaggenmateriaal.

EXTRA STRONG
165 GR/M²
Uniek en duurzaam

Ideaal voor al uw

Extra winddoorlatende stof

bedrukkingen digitaal

d.m.v. gaatjesstructuur.

in zijn soort! Met deze

en in zeefdruk.

Behoeft geen omzooming.

kwaliteit gaat uw vlag
tot 2x langer mee.

02 | UITVOERINGEN

D-RINGEN

KOORD & LUS

CLIPHAKEN

GALG

Afwerking: versterkte

Afwerking: versterkte

Afwerking: versterkte

Afwerking: versterkte

boord met D-ringen.

boord met lus boven

boord en cliphaken.

boord, tunnel 80 cm

en koord onder.

en cliphaken.

03 | DRUKPROCES

ZEEFDRUK

DIGITAAL
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OUTDOOR

Vlaggenmasten

Wij bieden bij elke toepassing het juiste type mast, in lengtes van 1 tot 12 m. Afhankelijk van de toepassing kiezen we voor
cilindrische of conische masten. We bevestigen ze met gevelsteunen, grond- en overschuifkokers of kantelvoeten.
Qua kleur bieden we standaard geanodiseerde of wit gepoederlakte masten aan, maar afwerking met een eigen RAL-kleur is
zeker mogelijk.
We leveren de masten bij u ter plaatse of komen ze installeren met ons professioneel plaatsingsteam.
Afhankelijk van het type mast zijn er tal van opties zoals een koord en kikker, antidiefstalklemmen, een kwalitatief galgsysteem
(met 3 jaar garantie) of een antidiefstalluikje.
Andere opties behoren tot de mogelijkheden. Een hijsbare mast is echter alleen verkrijgbaar met een galgsysteem.
Wij adviseren u graag over het juiste type aluminium mast voor uw locatie, lengte en soort bevestiging.
U scheert een bevestiging aan een gebouw, in de grond of op een parking immers best niet over dezelfde kam.
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OUTDOOR

OUTDOOR

8 m

6 m

38

Kenmerken

OUTDOOR

01 | UITVOERINGEN

LINE

CLAMP

Koord & kikker

Anti-diefstalklemmen

X-TENDER

SAFE

EXCLUSIVE

Galgsysteem op

Anti-diefstal in de mast

Mast met hijsbare galg

dubbele kogellagers

02 | KLEUREN

ANODE

WIT

OP MAAT

Anode grijs

Wit gepoederlakt

Wij voorzien uw mast
in uw RAL-kleur

03 | BEVESTIGING

OVERSCHUIFKOKER

GRONDKOKER

KANTELVOET

MUURBEUGEL
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OUTDOOR

Paalbanieren

Met een paalbanier valt uw merk of boodschap gegarandeerd op langs de weg of op parkings. Het is een strak en elegant
uithangbord dat - dankzij het hoogwaardige materiaal - uw merk of boodschap duurzaam in de kijker zet.
Paalbanieren vragen weinig onderhoud: dat maakt ze extra populair.
Nieuw in ons aanbod is de paalbanier Square, een rechtlijnige, vierkante mast uit staal met een hoogte van 550 cm en
verkrijgbaar in uw eigen RAL-kleur.
Deze maakt gebruik van een regelbare voetplaat met in iedere hoek een sleufgat om de richting te wijzigen.
Wij leveren uw paalbanier inclusief voetplaat met draadstangen.
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Kenmerken
01 | TOEPASSING
Mast : Vierkant, in staal
Doek: 260x59 cm, soltis, zijwaarts
Gewicht: 82 kg

Optioneel: LED-spots

OUTDOOR

Hoogte: 550 cm
Kleur: wit RAL 9010 of grijs antraciet RAL 7016*
*Optie: eigen RAL kleur naar keuze.
Optioneel kiest u voor steun met LED-spots van 20 of 30 watt.

Voetplaat met draadstang
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OUTDOOR

Gevelbanieren

Uw zaak een instant boost geven? Doe het dan met een strakke en elegante gevelbanier van Visix.
Het resultaat? Publiciteit die opvalt in het straatbeeld, met garantie op massa’s visibiliteit.
Gevelbanieren zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk dankzij de kwalitatief hoogstaande materialen: houders in roestvrij
staal (inox RVS 304), een bedrukt Soltis-doek en LED-spots.
Onze gevelbanieren worden geleverd met muurplaat en vaste buis en 2 zwevende buizen incl. draadstangen en
bevestigingsmateriaal. Het winddoorlatend Soltis-doek wordt geproduceerd in zeefdruk of digitale druk op de voor- en
achterzijde, is rekvrij en met glasvezel versterkt. Banieren zijn beschikbaar op maat.
Optioneel kiest u voor steun met LED-spots van 20 of 30 watt. Voor grotere doeken voorzien wij spankabels. (> 2,5 m2).
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Kenmerken

OUTDOOR

01 | TOEPASSINGEN

Optioneel: LED-spots

SOLTIS doek:
5 jaar vaste levensduur

GEVELBANIER
Beschikbaar in een breedte van
40 - 50 - en 60 cm.
Bestseller: 250x60 cm.
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OUTDOOR

Spandoeken

Spandoeken of baches zien we steeds vaker in het straatbeeld, omdat hun toepassingen eindeloos zijn. Ze worden het
vaakst gebruikt voor reclame- of promotiedoeleinden. U kunt er ook een gebouw mee aankleden, een tuin of terras mee
afschermen of opspannen op werfhekkens (Heras).
Visix biedt ruime keuze, gaande van kleine spandoeken tot megadoeken.
Wij printen naadloos tot 5 meter. Ons gamma bestaat uit diverse technische doeksoorten,
van ecologisch textiel tot stevig winddoorlatend Mesh-doek.
Onze Brand Shiners adviseren u graag bij de keuze van het ideale materiaal voor de gewenste toepassing.
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OUTDOOR

Kenmerken
01 | TEXTIEL, PVC EN NON WOVEN
De bedrukte doeken worden op maat gesneden met onze Kongsberg C Snijmachine.
Zo wordt uw doek telkens perfect gesneden en heeft u geen witte boord rond uw ontwerp.

ONZE GEWICHTEN
▶ 110gr/m² Polyester
▶ 150gr/m² Non-woven (zeilringen)
▶ 510gr/m² PVC (sandows/zeilringen)
▶ 270gr/m² Mesh (sandows/zeilringen)
▶ 610gr/m² Blockout (sandows/zeilringen)
Inzetbaar voor recto/verso toepassingen
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OUTDOOR

02 | TOEPASSINGEN

BANNER MET SLEUVEN

NADAR

Oprolbaar en makkelijk te plaatsen.

Formaat: 80x250 cm

Afwerking: met kunststof stokken en sandows.

Stof: PVC mesh 270gr/m² of PVC frontlit 510gr/m²

Voorbeeldformaat: 80x250 cm.

Afwerking: zeilringen om de 30 cm en optioneel snelspanners.

IN KADER

HERAS

Formaat: 200x300 cm (voorbeeldformaat)

Formaat: 170x330 cm

Stof: PVC mesh 270gr/m² of PVC frontlit 510gr/m²

Stof: PVC mesh 270gr/m²

Afwerking: zeilringen om de 30 cm en optioneel snelspanners.

Afwerking: zeilringen om de 30 cm en optioneel snelspanners.
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OUTDOOR

Spandoekframes

Kaders met spandoeken ziet u overal: langs straten, op parkings en tegen gebouwen.
Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. Uw bache of spandoek met print communiceert uw boodschap
kort en krachtig. Monteren of vervangen is simpel: u klikt hem gewoon in het kader, of spant hem op met elastieken.
Visix biedt verschillende profielen aan, van een klassiek rond buiskader tot een strak
klopprofiel waarin alleen het doek zichtbaar is (zonder elastieken opgespannen).
Zoekt u naar extra visibiliteit? Gebruik dan verlichting om outdoor lichtbakken te realiseren. Dit systeem is
bovendien geschikt om 24/7 te gebruiken waardoor deze outdoor lichtbakken uw naam continu doen opvallen.
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OUTDOOR

Kenmerken
01 | LOSSE TOEPASSINGEN

50

LIJSTKADER

BUISKADER

Afwerking: Aluminium

Afwerking: Aluminium

Dikte: afhankelijk van systeem

Dikte: afhankelijk van systeem

02 | MUURTOEPASSINGEN
Wij maken uw kader volledig op maat.

OUTDOOR

Bij Visix is elk ‘custom made’ project mogelijk.

40 mm

42,3 mm

VISIX-KADER

BUISKADER*

Afwerking: Vierkant - Gegalvaniseerd

Afwerking: Aluminium

Afmeting: 40x40x5 mm

Afmeting: 42,3 mm
*Ook mogelijk voor montage op een container

KLOPPROFIEL
Afwerking: Aluminium

Het PVC doek (grijze lijn) wordt

Dikte: 50x20 mm

mooi opgespannen in het profiel en afgewerkt met een witte of

Zonder elastieken.

zwarte spanlat om u een strakke uitstraling te garanderen.
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INDOOR
EVENTS

Stretch wand

Met de stretch wand hebt u een unieke bedrukte beurswand in handen met een afneembare hoes.
De print bestaat uit een licht stretchbaar polyester doek dat gemakkelijk over het frame wordt aangebracht. U kan kiezen voor
een enkel- of dubbelzijdige bedrukte hoes welke u tevens optioneel kan uitlichten met LED-spots. Door middel van een stevige
ritssluiting wordt het doek mooi opgespannen en afgesloten. Het geheel wordt verpakt in een sterke en handige trolley.
De stretch wand kan ook fungeren als perswand of sponsorwand maar kan evengoed gebruikt worden in
winkelpunten, op beursstanden en events. De wand bestaat in 3 vormen en verschillende afmetingen.
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Kenmerken

EVENTS

INDOOR

01 | MODELLEN

STRAIGHT

CURVED

▶ B200xH230 cm

▶ B300xH230 cm

▶ B300xH230 cm

▶ B400xH230 cm

▶ B400xH230 cm

▶ B500xH230 cm

▶ B500xH230 cm
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INDOOR
EVENTS

Pop-up wanden

Dit is een promoproduct met een eerbiedwaardige geschiedenis. Al tientallen jaren wordt de pop-up wand ingezet op beurzen
en andere events. Toevallig is dat niet, want het gebruiksgemak en de stevigheid van een pop-up wand zijn ongeëvenaard.
De mobiele promowand zit in een hardcase trolley die de wand beschermt
bij transport en geschikt is om als counter te gebruiken.
De structuur kan snel en eenvoudig worden opgesteld door het opentrekken van het harmonicaframe.
De print is vervaardigd uit verschillende panelen die door middel van magneetstrips aan de structuur bevestigd worden.
U kan de wand ook mooi tot zijn recht laten komen door het beeld te verlichten met LED- of halogeen spots.
Voor een grotere wand kan u zelfs meerdere pop-up wanden koppelen.
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Kenmerken

EVENTS

INDOOR

01 | MODELLEN

STRAIGHT

CURVED

▶ B197xH223,6 cm

▶ B192xH223,6 cm

▶ B270xH223,6 cm

▶ B252xH223,6 cm

▶ B343xH223,6 cm

▶ B301xH223,6 cm

▶ B417xH223,6 cm

▶ B341xH223,6 cm
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INDOOR
EVENTS

Roll-up banners

U kent hem ongetwijfeld: de roll-up banner! Het is een veelgebruikt product om zichtbaarheid
te genereren en promotie te voeren. Hij is gegeerd omwille van zijn goedkope prijs, flexibel
gebruik, compacte verpakking en hij biedt tegelijk een paar m² communicatieruimte.
U kan hem verkrijgen in verschillende afmetingen en kwaliteiten naargelang uw budget en gebruik.
Instant visibility, at your service!
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Kenmerken

EVENTS

INDOOR

01 | MODELLEN

BASIC

BUSINESS

PRO

MAXI
▶ B150xH270 cm

▶ B80xH200 cm

▶ B85xH210 cm

▶ B85xH210 cm

▶ B100xH200 cm

▶ B100xH210 cm

▶ B100xH210 cm

▶ B120xH210 cm

▶ B120xH210 cm

▶ B150xH210 cm

▶ B150xH210 cm
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INDOOR
EVENTS

Counters

Een counter is een onmisbaar product om uw klanten en uw bezoekers professioneel te
ontvangen. Het kan dienst doen voor degustaties, als onthaalbalie, infopunt,…
We beschikken over een uitgebreid gamma van counters voor in- en outdoor gebruik.
Elke counter heeft zijn specifieke kenmerken en voordelen. De bijhorende prints worden in eigen
atelier vervaardigd en afgewerkt en kunnen veelal achteraf afzonderlijk bijbesteld worden.
Twijfelt u welke counter past bij uw stand of welk type voldoet aan uw wensen?
Contacteer ons voor telefonisch advies of een afspraak in onze showroom.
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Kenmerken

EVENTS

INDOOR

01 | MODELLEN

BASIC

KEDER

WOOD

POP-UP

Counter voorzien van

Aluminium kederframe incl.

Counter met bestickering

Counter met paraplu

legplankje, topcard

print op polyesterdoek

op kunststof lamellenrol

systeem voorzien van print

bovenaan en bestickering

met rubberen pees.

en tafelblad in gelakt

op Block-out materiaal,

op kunststof.

Voorzien van legplank en

zwart hout.

legblad en zwart tafelblad.

Formaat:

lichtgrijze tafelblad.

Formaat: H93xB47xD91 cm.

Formaat: H100xB130 cm.

H215xB81xD47 cm.

Formaat: H93xB93xD44 cm.
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INDOOR
OUTDOOR
EVENTS

Pop-up banners

Soms zijn snelheid en gebruiksgemak de keuzecriteria.
Dan komt u ongetwijfeld bij deze pop-up banners terecht.
Ze zijn uiterst licht en compact voor transport en worden in geen tijd opgezet.
Ook met dit product krijgt uw merk een dubbelzijdige visibiliteit.
Deze stijlvolle aandachtstrekkers zijn geschikt om zowel binnen als buiten te gebruiken.
Merkpromotie dat als een duiveltje uit een doosje in de belangstelling springt, dat is de pop-up banner.
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Kenmerken

EVENTS

OUTDOOR

INDOOR

01 | MODELLEN

SMALL

MEDIUM

LARGE

Ovaalvormig model incl.

Ovaalvormig model incl.

Ovaalvormig model incl.

dubbelzijdige print.

dubbelzijdige print.

dubbelzijdige print.

Formaat: H70xB120 cm

Formaat: H100xB200 cm

Formaat: H100xB250 cm
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INDOOR
OUTDOOR
EVENTS

Meubelen

Een uitgebreid assortiment van producten om uw beursstand, evenement of winkelruimte dat extraatje te geven.
Laat uw bezoekers plaats nemen op de zitkubus. Of toch liever een strandstoel of zitzak?
Ook in het aanbod aanwezig: het sierkussen.
Ideaal om uw merk op een subtiele manier in de kijker te werken op een terras.
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Kenmerken

EVENTS

OUTDOOR

INDOOR

01 | MODELLEN

STRANDSTOEL

ZITKUBUS

ZITZAK

Onze strandstoelen met

De bedrukte ztkubus is

De zitzak wordt bedrukt

Ideaal voor gebruik op een

houten frame van hoge

gevuld met polyurethaan

aan beide zijden en is

terras of als stadionkussen.

kwaliteit zijn extra stevig.

schuim voor een

geschikt voor indoor en

Het is beschikbaar in een

De stoel is instelbaar in

optimaal zitcomfort.

outdoor toepassingen.

uitvoering voor binnen- en

4 posities en volledig

Bestseller: 42x42x42 cm.

Beschikbaar in een formaat

buitengebruik.

van H175xB135 cm.

Bestseller: 42x42 cm.

full color bedrukt.

SIERKUSSEN
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OUTDOOR
EVENTS

Pneumatic

Met ons pneumatic gamma kiest u voor een reeks producten met een gigantische aantrekkingskracht.
Ze zijn gemakkelijk en snel opgesteld, zowel op harde als zachte ondergrond.
U dient enkel de pomp aan te koppelen. Een handleiding is werkelijk overbodig.
Eens het product opgesteld staat, ontkoppeld u de pomp. Er is dus geen permanente stroom- en luchttoevoer nodig.
Alle pneumatische materialen zijn stevig en compact verpakt zodat u ze zelfs met de wagen kan vervoeren.
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Kenmerken

EVENTS

OUTDOOR

01 | MODELLEN

TENT

BOOG

TUBE

FURNITURE

De pneumatic tent

De bogen zijn beschikbaar

De tube is beschikbaar

Perfect als aanvulling

is beschikbaar in

in een breedte van 4 tot

in een formaat van

op je bestaande

volgende formaten:

12 m. Daarnaast worden

2,5 m-3 m-4 m en 5 m.

set: de pneumatic

3x3 m-4x4 m-5x5 m-

deze geleverd in een

Ze is voorzien van een

counter en table.

6x6 m-7x7 m. Tevens zijn

handige draagtas.

handige draagtas.

Dezelfde eigenschappen,

ze koppelbaar aan elkaar.

snel opstelbaar.
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INDOOR
EVENTS

Tafelvlaggen

Tafelvlaggen zijn de perfecte attributen voor een geslaagd evenement, feest of congres.
De tafelvlaggen kunnen worden gepersonaliseerd met logo’s van sponsors, een menukaart of uw eigen ontwerp.
Tafelvlaggen worden recto verso bedrukt op polyester satijn met uw ontwerp, en
worden gepresenteerd op een chroom statief met of zonder galgje.
De minimum oplage is 20 stuks bij bedrukking met logo en 5 stuks per land in geval van landenvlaggetjes.
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Kenmerken

EVENTS

INDOOR

01 | MODELLEN

TAFELVLAG
DROP

TAFELBANNER

TAFELVLAG

WIMPELS

Beschikbaar in 3 maten

Vlag in standaard afwerking

Beschikbaar als vijfhoek

Een kleine druppelvlag

(small, medium, large)

of met galg met een

of rechthoek.

met een totale

De tafelbanner wordt

maximale hoogte van

Met de wimpel haalt u

hoogte van 50 cm.

dubbelzijdig bedrukt

30 cm. Beschikbaar in

een kleine vlag in huis

op PVC materiaal.

verschillende afwerkingen.

met een maximale
hoogte van 42cm.
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INDOOR
OUTDOOR
EVENTS

Wand-, vloer- en
plaatmaterialen

Bij Visix kan u terecht voor verschillende wand-, vloer- en plaatmaterialen.
Met Dibond-platen geven we uw gebouw of gevel extra karakter. Ze zijn tevens ook inzetbaar als afscherming voor
een evenement. Voor events bieden we Forex-platen aan. Deze snijden en printen wij in iedere gevraagde vorm.
Voor metalen ondergronden bieden we 2 diktes magneetfolie aan. Deze folies kunnen
zeer snel gemonteerd en verwijderd worden. Ideaal voor uw winkelruimte.
Ook in het gamma aanwezig: de printfloor. Een vloer in vinyl die volledig met uw ontwerp kan worden bedrukt.
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OUTDOOR

INDOOR

Kenmerken
INDOOR

01 | UITVOERINGEN

OUTDOOR

DIBOND
▶ Geschikt voor indoor en outdoor gebruik
▶ Beschikbaar in een dikte van 3 mm
▶ Recht of contour gesneden

EVENTS

▶ Afwerking met of zonder laminaat

FOREX
▶ Geschikt voor indoor gebruik
▶ Beschikbaar in diktes van 3 - 5 en 10 mm

KANAALPLAAT
▶ Kunststof materiaal
▶ Beschikbaar in een dikte van 10 mm

HONINGGRAAT KARTON
▶ Geschikt voor indoor gebruik
▶ Karton materiaal
▶ Beschikbaar in een dikte van 10 mm

MAGNEETFOLIE
▶ Indoor en outdoor gebruik
▶ Beschikbaar in een dikte van 600 en 900 micron
▶ Gebruik voor op wagens of metalen ondergrond (niet tegen aluminium)
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INDOOR
OUTDOOR

PRINT FLOORING
▶ Geschikt voor indoor gebruik
▶ Gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden
▶ Naadloos verkrijgbaar tot 3,2 m
▶ Gewicht: 1kg/m² - Dikte 0,2 mm
EVENTS

▶ Anti-slip gecertificeerd

AIRTEX
▶ Geschikt voor indoor gebruik
▶ Beprint behangpapier
▶ Naadloos verkrijgbaar tot 5 m
▶ Gewicht: 350gr/m²
▶ Brandvertragend
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Machines
INHOUSE PRODUCTIE: MADE IN BELGIUM
Bij Visix beschikken we over een uitgebreid machinepark. De voorbije jaren investeerden wij in alternatieve druktechnologieën.
Met onze state-of-the-art printers kunnen we u voortaan bedienen met naadloze prints tot maar liefst 5,2 m.
Al onze machines zijn uiterst performant en zorgen voor een hoge resolutie zonder in te boeten aan productiesnelheid.
We printen ondermeer op dragers als PVC of panelen tot 50 mm dik. Ook spandoeken op rol, werfdoeken en borden, doeken voor lichtbakken, beurspanelen,
bedrukte kunstofpanelen of zelfs prints op uw eigen drager kunnen we hiermee makkelijk aan.

01

DGEN H12

▶ 4 kleuren
▶ Naadloos tot 3,2 m breed
▶ Dye -sublimation
▶ Aantal machines: 3

72

02

DGEN PAPYRUS

▶ 6 kleuren (CMYK + light Cyan + light Magenta)
▶ Naadloos tot 3,2 m breed
▶ Transfert print
▶ Aantal machines: 1

03

AGFA ANAPURNA

▶ 6 kleuren (CMYK + light Cyan + light Magenta)
▶ Naadloos tot 1,6 m breed
▶ UV-print
▶ Aantal machines: 1

04

EFI VUTEK GS 3250 LX ULTRA DROP

▶ 6 kleuren (CMYK + light Cyan + light Magenta)
▶ Naadloos tot 3,2 m breed
▶ UV-print
▶ Aantal machines: 1

05

EFI VUTEK 5R LED

▶ 4 kleuren
▶ Naadloos tot 5 m breed
▶ UV-print
▶ Aantal machines: 1

06

SNIJMACHINES

▶ ZUND + ESKO KONGSBERG
▶ Tot breedtes van 3,2 m
▶ Aantal machines: 4
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Hoe aanleveren?
VAN ONTWERP NAAR PRODUCTIE
Het aanleveren van een drukklaar bestand is niet altijd even evident.
Via dit overzicht loodsen we u door de belangrijkste punten waaraan uw beeldmateriaal of opmaak moet voldoen.
We raden aan om altijd te starten van één van onze templates. Deze zijn beschikbaar via onze webshop of u kan ze opvragen bij onze studio.

01

BESTANDSFORMAAT

Bij voorkeur een .pdf- of .ai-bestand aanleveren.
Daarnaast zijn ook .psd en .eps-bestanden geschikt. Zorg daarbij steeds voor een correcte
resolutie van afbeeldingen. Sluit afbeeldingen en lettertypes steeds in bij het maken van PDF-bestanden.
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02

KLEUREN

Maak uw ontwerp in CMYK, of zet uw RGB bestand om naar CMYK voor dat u deze opslaat.
Zorg ervoor dat uw RGB bestand een ingesloten RGB profiel bevat vooraleer de omzetting naar CMYK te maken.
Bij indoor toepassingen (zoals lichtbakken) wordt het echter aangeraden aan te leveren in RGB (sterkere
kleuren). Met deze kleuropbouw bent u zeker dat er geen kleurafwijkingen ontstaan tijdens het
drukproces. Eventueel ingevoegde PMS-kleuren worden zo nauwkeurig mogelijk benaderd.

03

RESOLUTIE / DPI

Dpi staat voor ‘dots per inch’. Hiermee wordt de kwaliteit van een beeld uitgedrukt.
Hoe hoger de dpi, hoe scherper de afbeelding. Afbeeldingen van mindere resolutie verliezen
gauw hun kracht en zorgen voor blokjes in de print. U kunt uw ontwerp aanleveren
▶ Op schaal 1/1 met 85 dpi.
▶ Op schaal 1/10 met 850 dpi.

04

AFLOOP EN TEKSTMARGE

Afloop: dit is de marge die wij nodig hebben om uw drukwerk te snijden en witte randen te voorkomen.
Laat uw achtergrondkleur of -afbeelding doorlopen tot aan de afloop.
Tekstmarge: teksten en logo’s moeten binnen deze marge geplaatst worden, omdat deze
anders mogelijk buiten beeld vallen of te dicht tegen de rand zullen staan.
Onze standaardwaardes zijn (op schaal 1/10) 2 mm afloop en 2 mm tekstmarge langs elke zijde.
▶ Opgelet: gelieve kleurbalken, snij- en registratietekens NIET in je ontwerp te voorzien.

05

LETTERTYPES

Plaats uw lettertypes steeds in contouren. Door teksten om te zetten naar lettercontouren, zal uw
ontwerp er op elke computer hetzelfde uitzien. De aangeraden minimale tekstgrootte is 12 pt.
Wij raden u aan erkende grafische programma’s te gebruiken voor de opmaak van uw drukwerk.
Adobe Indesign, Adobe Illustrator en Adobe Photoshop zijn hiervoor het meest geschikt.
Heeft u zelf geen ervaring met grafische programma’s? Onze dienst werkt - tegen een vast uurtarief - een uniek en
gepersonaliseerd ontwerp voor u uit.
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