
Compleet opgebouwde  
truss-stands:

Moderne en professionele 
uitstraling tegen minimale 
kosten

Met de door ons aangeboden compleet opgebouwde 

truss-stands bent u als standhouder verzekerd van 

een moderne en professionele uitstraling. De stands 

worden compleet opgeleverd, indien u dat wenst 

inclusief meubilair en alle faciliteiten.

We hebben goede afspraken met meerdere erkende 

standbouwers. De concepten bedenken en tekenen 

we zelf, waardoor u als standhouder bespaart op 

kosten van ontwerpen en ontwikkelen van stands. 
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Alles is mogelijk
• Elke vorm en elke afmeting is mogelijk

• Op maat gemaakte banners 

• Speciale verlichting

• Variaties in tapijt / vloeren



Grafische bestanden
• Het ontwerp van het doek is belangrijk voor de 

uitstraling van de stand

• Lever een compleet opgemaakte pdf aan 

• Minimaal 100 dpi op ware grootte

• Wij controleren de bestanden en passen ze indien 

mogelijk aan

• Banners en doeken kunt u na afloop meenemen



Tarieven
Hieronder treft u de prijzen voor de meest voorkomende 
afmetingen van truss-stands. Zie de webshop voor passend 
meubilair, of bekijk de ‘Brochure Standvoorzieningen’. 

Truss-stand van 18 of 24 m2
 
•  Huur compleet opgebouwde truss-stand van  

6x4x3,5 (lxbxh) of 6x3x3,5 (lxbxh): € 1495,- 
•  Inclusief verlichting, achterdoek, plafonddoek en 3 kw 

stroomaansluiting  
Als hoekstand met één zijkant dicht: € 1745,-
Als tussenstand met twee zijkanten dicht: € 1995,-
 
Truss-stand van 12 m2
 
•  Huur compleet opgebouwde truss-stand van  

4x3x3,5 (lxbxh): € 1175,-
•  Inclusief verlichting, achterdoek, plafonddoek en 3 kw 

stroomaansluiting  
Als hoekstand met één zijkant dicht: € 1425,-
Als tussenstand met twee zijkanten dicht: € 1675,- 

•  Huur compleet opgebouwde truss-stand van  
6x2x3,5 (lxbxh): € 1325,-

•  Inclusief verlichting, achterdoek, plafonddoek en 3 kw 
stroomaansluiting  

Als hoekstand met één zijkant dicht: € 1495,-
Als tussenstand met twee zijkanten dicht: € 1675,-

 (alle tarieven zijn ex. btw én ex. de huur van de oppervlakte á € 150,- per m2)
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Voordelig
• Geen ontwikkelingskosten

• Geen extra kosten voor stroom en verlichting

• Geen extra kosten voor transport, montage - 
demontage

Vragen?
Overige afmetingen en varianten zijn op aanvraag. Neem 
voor specifieke wensen gerust contact met ons op voor een 
voorstel op maat!




