
HOUX DIGI-LINE

Stuk voor stuk slimme produkten om uw 
doelgroep op professionele wijze te bereiken



Onze kleintjes met grootse impact

Presenteer uw boodschap stijlvol en op-
vallend op bijvoorbeeld uw toonbank of 
beurstafel. Verkrijgbaar in de formaten A4 
en A3. En al zeer aantrekkelijk geprijsd van-
af zowel 1 exemplaar tot zegt u het maar 
hoeveel. Incl. full-color print. Stijlvol en klein 
presenteren doet u zo!

• Mini RollUp banner.
• Verkrijgbaar in de formaten
 A4 en A3.
• Incl. full-color print.
• Zeer aantrekkelijk geprijsd.



Onze instap RollUp Banner

Laat uw boodschap op een budgetvriendelij-
ke RollUp Banner zien. Geschikt voor eenma-
lige gelegenheden zoals productpresentaties 
of conferenties. Met het zichtformaat tot 85 
x 200 cm valt uw boodschap goed op. De 
banner is gemakkelijk mee te nemen dankzij 
de handige draagtas.

• Economische RollUp Banner.
• Incl. tas.
• Formaat 60 x 200 cm
 en 85 x 200 cm
• Incl. full-color print.



Plus... plus... plus...

Stevige RollUp Banner geschikt voor meer-
voudig gebruik op bijvoorbeeld beurzen of 
in winkels. Verkrijgbaar in diverse formaten 
tot wel 120 x 200 cm. Zet uw boodschap 
nog eens extra in de spotlight met het op-
tioneel te verkrijgen spotje. Incl. draagtas 
en print op hoogwaardig bannermateriaal, 
dus plus... plus...plus...

• Stevige RollUp Banner.
• Incl. tas.
• Leverbaar in de maten
 85 x 200 cm
 100 x 200 cm
 120 x 200 cm.
• Incl. full-color print.
• Geprint op hoogwaardiger
 bannermateriaal.
• Optioneel 
 met spotje verkrijgbaar.



Luxe voor een aantrekkelijke prijs

Deze stijlvolle RollUp Banner is zeer geschikt 
voor meervoudig gebruik. De prints zijn te 
verwisselen en daardoor is de banner lan-
gere tijd inzetbaar. Zeer opvallend is het 
maximale formaat van 150 x 215 cm dus uw 
boodschap springt er wel heel erg uit! Zet 
uw boodschap nog eens extra in de spotlight 
met het optioneel te verkrijgen spotje, als 
dat nog allemaal geen luxe is!

• Stijlvolle luxe RollUp Banner.
• Incl. tas.
• Leverbaar in de maten
 85 x 200/215 cm
 100 x 200/215 cm
 120 x 200/215 cm
 150 x 200/215 cm.
• Incl. full-color print.
• Prints zijn verwisselbaar.
• Optioneel met spotje verkrijgbaar.



Onze RollUp achterwand

Door het wel zeer in het oog springende 
grote formaat van 2 x 3 meter is dit onze op-
valler (wat betreft RollUp Banners dan). Echt 
een kanjer voor beurzen en evenementen. 
Maar hij is niet alleen opvallend maar ook 
degelijk en robuust en laat zich eenvoudig 
opzetten. En wat transport betreft; ook dit 
is gemakkelijk door de handige transporttas. 
Opvallend degelijk en gemakkelijk dus!

• Breng uw boodschap extra  
 groot onder de aandacht.
• Zichtmaat 200 x 300 cm.
• Zeer stabiele kwaliteit.
• Incl. transporttas.



Ook verkrijgbaar in een maatje meer

De gevel of kale muur van uw bedrijfspand 
laten opvallen met een mooie huisstijlaf-
beelding of imagobeeld. Dat kan met een 
degelijk en stijlvol buizenframe, dat geeft 
pas meerwaarde. Het kan in elk gewenst 
formaat. Verrijk uw bedrijfspand en maak 
het tot een opvallend object en laat uw 
doelgroep zien wat u wilt vertellen.

• Hangend frame geschikt.
• Degelijk en stijlvol buizenframe.
• Maatwerk, dus verkrijgbaar in  
 een voor u gunstig formaat.
• Incl. bevestigingsmateriaal.
• Ook verkrijgbaar in ‘Blind-frame’  
 voor niet zichtbare bevestiging
 en frame.



Ook staand in een maatje meer

Uw mooie huisstijlafbeelding of imagobeeld 
valt wel heel erg op met deze staande vari-
ant van de buizenframes. Zeer geschikt als 
bijvoorbeeld extra wandafscheiding in grote 
ruimtes. Maar ook als presentatiemiddel op 
beurzen, evenementen en congressen kun 
je hier niet omheen. Maak uw eigen stand-
up show!

• Modulair systeem.
• Creëer elk gewenst model.
• Verkrijgbaar in alle
 mogelijke formaten
 en uitvoeringen.
• Vervaardigd met 
 buiskoppelingen in 
 combinatie met aluminium
 buizen.
• Degelijke constructie.
• Ook verkrijgbaar met
 stijlvolle ‘plaat-voet’.
 



Met vlag en wimpel...

...steekt deze vlag boven alles uit. Met de 
stokhoogte van 5 meter is het een opvallend 
medium op elk evenement of beurs. Het 
formaat van de vlag is maar liefst 110 x 400 
cm dus uw boodschap springt er groots uit. 
De degelijke constructie maakt de vlag ook 
uitermate geschikt voor outdoorgebruik. Dus 
zowel binnen als buiten staat uw boodschap 
bij ons hoog in het vaandel.

• Imposante mobiele outdoorvlag.
• Hoogte van 5 meter.
• Afmeting vlag
 110 x 400 cm.
• Geschikt voor o.a.
 evenementen, beurzen
 en bedrijven.



In de hold

Zeer mooi en stijlvol ontworpen presentatie-
systeem waarmee u op beurzen hoge ogen 
zult gooien. Laat uw panelen op z’n best tot 
z’n recht komen in deze van geanodiseerd 
aluminium gemaakte designhouders. Ook 
zeer geschikt voor productpresentaties of 
voor aankleding van uw bedrijfshal. Over 
het vervoer is ook nagedacht er zit nl een 
transporttas bij. Handig toch!

• Hoogwaardig systeem 
 om panelen te presenteren.
• Vervaardigd uit mooi
 geanodiseerd aluminium.
• Incl. transporttas.
• Geschikt voor een paneeldikte van 15 tot 20 mm  
 en een max. hoogte van 160 cm.



Voor een waterdichte boodschap

Waterdicht en degelijk outdoor-presenta-
tiesysteem dat tegen een stootje kan. Uw 
boodschap trotseert wind en regen dankzij 
de degelijke afwerking. De vier sterke veren 
evenals de watertank houden het stoepbord 
overeind bij stevige wind. Door de wieltjes 
is het stoepbord gemakkelijk te verplaatsen. 
Maak het straatbeeld fleuriger en kies een 
kleur die bij u past.

• 100% waterdicht.
• Bestand tegen wind en regen.
• Stabiel dankzij vulbare watertank.
• Geschikt voor posterformaten A2 en A1.
• Eenvoudig de posters erin klikken.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Posters

nodig?

Deze leveren we

tegen een speciale 

prijs e
rbij!



Creëer en design

Creëer een vrijstaand, een wand- of een pla-
fond hangend textielframe van elk gewenst 
formaat met onze nieuwe fabric frames van 
Digi Design. Een mooie en stijlvolle oplos-
sing voor aankleding van bijvoorbeeld uw 
bedrijf, showroom of werkplek. Maar ook 
tijdens een beurs is dit systeem ideaal om 
uw boodschap te vertellen en dat in elk 
gewenst formaat.

• In elk gewenst formaat te maken.
• Ideaal als scheidingswand.
• Ook als akoestisch paneel leverbaar.
• Mooie en stijlvolle uitstraling.
• Voor bedrijf, showroom, werkplek
 of als beurspresentatie.
• Ook in dubbelzijdige uitvoering.
• Optioneel met backlight LEDstrips.

Model: Stand



Model: Free Model: Wall

• Ideaal voor aankleding van  
 uw bedrijf, showroom, werk-
 plek of als beurspresentatie.
• Stijlvol en hoogwaardig
 Design-systeem.
•  In elk gewenst formaat.
• Zowel op een muur, vrijstaand 
 hangend in een ruimte of staand.
• Ook in dubbelzijdige uitvoering.
• Optioneel met backlight LEDstrips.



zon,
zee
en onze 

Heldere blauwe luchten, een warm stralend zonnetje, een 
aangenaam zomerbriesje. Perfecte omstandigheden om 
uw boodschap of bedrijf eens in het zonnetje te zetten 
en dan bedoelen we dat letterlijk.

Dat kan met onze mooie en kwalitatieve serie BeachFlags. 
Stuk voor stuk degelijke en opvallend gevormde vlaggen 
die een eye-catcher zijn op elk evenement, festival of 
tentoonstelling. Ziet u uw bedrijfslogo of boodschap al 
vrolijk wapperen in de zomerwind?

En niet alleen outdoor, maar ook indoor zijn ze net zo 
opvallend. 



Houx Digiprint is tevens officieel en exclusief dealer van MarkBric®, een 

Zweedse A-merk producent van Topproducten op het gebied van mobiele 

beurs- en displaysystemen. Vraag ook naar deze schitterende producten.
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Als het iets meer mag zijn...



Draad system met 
brochure-houders

Merchandising  
tafel module

Toetsenbord 
tafel module

Vitrine module

LED spots

Beeldscherm

Deur module Rekken module

Het eerste volledig flexibele Beurs- & Displaysysteem

3x6 meter stand 4x8 meter stand4x6 meter stand Gepatenteerd 
Flexi-Wave Link

Gepatenteerd 
FASTclamp connector



De link tussen een RollUp 
banner en een pop-up wand

Volledig mobiel beurs-systeem 
van textiel frame

Grote modulaire
receptiebalie-systeem

Meer ISOframe Display producten...

Kijk voor meer informatie en presentatiefilms over deze producten op markbricdisplay.com

en isoframe.com. Uiteraard kunt u ons ook bellen +31 46 458 21 11.




