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Holland Reklame en Standbouw
van alle markten thuis

Holland Reklame en Standbouw uit Zeewolde

kwaliteiten en prestige. Met systeem zijn zeer

verlichting, teksten frieslijst, electra, decora-

biedt een ruime keuze aan verschillende soorten

overtuigende stands te bouwen die functioneel

ties; men heeft het allemaal in eigen huis.

standbouw. Of het nou gaat om een groot aan-

uitmuntend zijn en qua ontwerp heel aantrek-

tal standaardunits voor een beurs of congres,

kelijk zolang men zichtbaarheid van aluminium

een systeem-stand, een in het oog springende

profielen niet als probleem ervaart.

Speciale wanden
Holland Reklame en Standbouw beschikt over

maatwerkstand of een stand met een klassie-

Bij HRSB heeft men alle andere standbeno-

een grote voorraad voor gestoffeerde wanden

ke dan wel een moderne uitstraling, bij Holland

digdheden ook beschikbaar. Tapijt, meubilair,

in vele kleuren en diversen maten. De stan-

Reklame en standbouw kan men ervoor

daardmaten zijn 250 x 100 cm en 270

terecht.

x 100 cm en standaard verkrijgbaar in

De klant heeft de keuze uit houtbouw

de kleuren: zwart, lichtrood, donkerrood,

- onderverdeeld in stands met gestof-

lichtgrijs, donkergrijs, lichtblauw, don-

feerde of met geschilderde wanden - of

kerblauw, groen en ecru. Maar ook an-

systeembouw. Kiest een klant voor hout-

dere kleuren en afwijkende maten zijn te

bouw dan kan deze ten gevolge van de

leveren. Een exposant kan ervoor kiezen

praktisch

mogelijkheden,

wanden naadloos te laten stofferen. Dat

voor zijn stand elke gewenste uitstraling

onbeperkte

toont nog fraaier. Hierbij worden meer-

bereiken. Hout is een materiaal waar-

dere panelen in 1 keer gestoffeerd, waar-

mee men alle kanten op kan. Zo valt er

door de naad verdwijnt. Dit gebeurt op

een stand te ontwerpen die in het oog

de beurs of het evenement zelf, in te-

springt en waar beursbezoekers naartoe

genstelling tot de gestoffeerde wanden

getrokken worden.

met naad, die kant-en-klaar op de beurs

Systeembouw is de ideale bouwvorm

aangeleverd worden. De website www.

voor uniforme massabouw. De efficiency

hrsb.nl verwijst naar een handige kleu-

in opbouw die men ermee bereikt, heeft

renkaart.

vanzelfsprekend een gunstig effect op

Geschilderde wanden heeft men er

het prijsniveau. Ten onrechte, zo vindt

ook in de aanbieding. Deze bieden ex-

men bij Holland Reklame en Standbouw,

posanten de unieke gelegenheid om hun

heeft systeembouw een wat dubieus

stand, beurs of evenement van de door

imago wanneer het gaat over design-

hen gekozen kleur te voorzien.
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Wit is standaard, maar ook alle an-

voorraad zoals beuken, zwart, grijs,

dere gewenste kleuren zijn te rea-

blauw, rood, groen etc…etc… Fries-

liseren. Door een wand in de kleur

lijsten e.d. worden in de passende

te schilderen van het logo of van de

kleur bijgeleverd. Zie voor product-

bedrijfskleuren van een Exposant kan

beelden www.trendstand.de

deze een zeer herkenbare uitstraling

Verhuur;

Holland

Reklame

en

in de stand bereiken. Klanten weten

Standbouw verhuurt stoelen, bar-

het bedrijf dan snel tussen de andere

krukken, tafels, kasten, balie´s, vi-

stands te vinden.

trines, folderrekken, koelkasten en

De standaard afmetingen van de

nog veel meer. Alles dat nodig is om

geschilderde standwanden bedraagt

creatieve en functionele invulling te

250 x 100 cm of 270 x 100 cm. Overigens wor-

breide en veelzijdige aluminium standbouwsy-

realiseren voor een beurs, congres of ander eve-

den altijd de naden afgeplakt of gekit, alvorens

steem worden zowel qua vorm als aanschaf en

nement. Men verzorgt de perfecte aankleding

de wanden worden geschilderd.

huur, vele mogelijkheden geboden. De afme-

van een stand of evenement, passend en in vele

tingen van de wanden variëren van 50 x 250

stijlen. Van eenvoudig tot luxueus of duurzaam

cm tot 100 x 350 cm, zodat een stand of beurs

en comfortabel. Tapijttegels in een uitgebreid

Bij Holland Reklame en Standbouw wordt er

volledig aan de specifieke wensen en eisen van

kleurenpakket complementeren het geheel.

gewerkt met het Trendstand system. Het Zee-

de opdrachtgever aangepast kan worden. De

wolde's bedrijf is hiervan importeur voor de

basiskleur voor systeembouw is wit. Uiteraard

gehele Benelux.Door toepassing van dit uitge-

heeft men in Zeewolde ook andere kleuren op

Systeem met TRENDSTAND
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Voor meer informatie is een bezoek aan
www.hrsb.nl aan te bevelen.
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