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Bestelcode Omschrijving Maten banen Informatie Totaal Euro

UMA-202030 Pop-Up Baseline 2x3 gebogen 67.3 x 222.4 incl. 2x3 frame incl. ophanging en magneten, 2x 220v/150w 
halogeen spots, Zeus koffer, koffer balieombouw incl. beuken 
topblad, print voor om koffer, 4 UV printbanen met laminaat 

Totaal set prijs 2x3 gebogen 1.350,00

UMA-203030 Pop-Up Baseline 3x3 gebogen 67.3 x 222.4 incl. 3x3 frame incl. ophanging en magneten, 2x 220v/150w 
halogeen spots, Zeus koffer, koffer balieombouw incl. beuken 
topblad, print voor om koffer, 5 UV printbanen met laminaat

Totaal set prijs 2x3 gebogen 1.495,00

UMA-204030 Pop-Up Baseline 4x3 gebogen 67.3 x 222.4 incl. 4x3 frame incl. ophanging en magneten, 2x 220v/150w 
halogeen spots, Zeus koffer, koffer balieombouw incl. beuken 
topblad, print voor om koffer, 6 UV printbanen met laminaat

Totaal set prijs 2x3 gebogen 1.685,00

Pop-Up Baseline recht

Bestelcode Omschrijving Maten banen Informatie Totaal Euro

UMA-212030 Pop-Up Baseline 2x3 recht 73.3 x 222.4 incl. 2x3 frame incl. ophanging en magneten, 2x 220v/150w 
halogeen spots, Zeus koffer, koffer balieombouw incl. beuken 
topblad, print voor om koffer, 4 UV printbanen met laminaat

Totaal set prijs 2x3 recht 1.350,00

UMA-213030 Pop-Up Baseline 3x3 recht 73.3 x 222.4 incl. 3x3 frame incl. ophanging en magneten, 2x 220v/150w 
halogeen spots, Zeus koffer, koffer balieombouw incl. beuken 
topblad, print voor om koffer, 5 UV printbanen met laminaat

Totaal set prijs 3x3 recht 1.495,00

UMA-214030 Pop-Up Baseline 4x3 recht 73.3 x 222.4 incl. 4x3 frame incl. ophanging en magneten, 2x 220v/150w 
halogeen spots, Zeus koffer, koffer balieombouw incl. beuken 
topblad, print voor om koffer, 6 UV printbanen met laminaat

Totaal set prijs 4x3 recht 1.685,00

Toebehoren:

Optioneel:

Prijzen zijn in euro’s, excl. BTW en verzendkosten. Wijzigingen in prijs of model voorbehouden.
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Zeus koffer (standaard)

Alleen geschikt voor eigen 
vervoer, dus niet met externe 
vervoerder of vliegtuig.

Pop-Up Baseline set incl.:
• Frame
• Magneten
• Halogeenspots 2x
• UV printbanen
• Vervoerskoffer
• Topblad
• Printbaan voor koffer

Pop-Up Baseline
De Pop-Up Baseline is ons antwoord op de vele goedkope Pop-Up beurwanden in de 
markt. Deze Pop-Up heeft een prijs-kwaliteit verhouding die voldoet aan onze norm.

Aantrekkelijke setprijs
De Pop-Up Baseline heeft een aantrekkelijke setprijs en wordt enkel als complete set 
geleverd.

Inclusief vervoerskoffer
De Pop-Up Baseline wordt geleverd inclusief vervoerskoffer die alleen is geschikt voor 
eigen vervoer. Een koffer geschikt voor vervoeren met een externe vervoerder of het 
vliegtuig is tegen een meerprijs leverbaar.

Pop-Up Excellent voor de beste kwaliteit
Wanneer u een beurswand frequent wilt gebruiken en door meerdere personen laat 
opzetten, dan adviseren wij u onze Pop-Up Excellent. Hiermee heeft u de beste 
gebruikerservaring, superieure kwaliteit en veel meer mogelijkheden.

http://www.aaadisplay.com/presentatiewanden-beurswanden/pop-up-wand-excellent/

