
DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

Stem het type Textielframe af op jouw situatie. 
Een indruk van de veelzijdigheid.

Nieuw in ons assortiment: Textielframe met 
houten lijsten

Aluminium frame in verschillende kleuren

Aan de wand
Keuze uit aluminium 

of houten frame.

Hangend aan het plafond
Enkelzijdige of dubbelzijdige 
presentatie, in vele formaten. 

Als display 
Vrijstaand frame met enkelzijdige of 

dubbelzijdige presentatie.

Cilindervorm 
Opvallende eyecatcher, 

hangend aan het plafond.

In ronde vorm 
Creatieve variant voor aan de 

wand of hangend aan het plafond.

Als kubus 
Vierzijdige presentie, staand  

of hangend in te zetten.

Voor complete beursstands  
Vele varianten en formaten mogelijk. 

Combineer bijvoorbeeld staande 
textielwanden met een hangend 

textielframe in  cilindervorm. 
Een echte eyecatcher boven je 

beursstand.

ONGEKENDE 
MOGELIJKHEDEN! 

TYPE TEXTIELFRAME

Teak Ebony Oak

21

HAARSCHERPE VISUALS
IN STIJLVOLLE LIJSTEN
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VERRASSEND VEELZIJDIG



Indoorpresentatie op maat? Met het textielframe zijn vele combi-
naties van frame en doek mogelijk. Het product wordt geheel op 
jouw wensen en situatie afgestemd. In deze brochure geven we 
een indruk van de toepassingen.  

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw situatie of 
vrijblijvend een offerte ontvangen? Neem dan contact op met 
DVC SignStore in Amsterdam via 020-4631827 of mail naar 
amsterdam@dvc.nl. DVC SignStore is hét indoor expertise centrum 
van DVC, onze professionals helpen u graag. 

Robert-Jan Hageman
algemeen directeur

www.dvc.nl

Last minute een display of beursstand nodig? 
Ga naar dvc.nl en bestel uw presentatie met spoed online! 

MULTI INZETBAAR
TEXTIELFRAMES

DIE OPVALLEN



DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
INDOOR & 
OUTDOOR 

TEXTIELFRAME

AAN DE WAND
Een textielframe voor aan de wand is een stijlvol product voor de aankleding van 
ontvangstruimtes en kantoren. Ruimtes krijgen sfeer en het doek aan de wand zorgt 
voor betere akoestiek in kale ruimtes. 

Kies voor een mooi beeld of zet je logo in de spotlights. Groot voordeel: de 
doeken zijn afgewerkt met een pees en daardoor eenvoudig te wisselen. In een 
handomdraai creëer je een andere sfeer. 

Bestel direct via www.dvc.nl/textielframes

  ronde vorm

  shopperbeleving; aankleding van winkels en showrooms

  kantoorruimte frame met LED verlichting
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• te combineren met LED verlichting

• van klein formaat tot volledige 

   wandbekleding

• doek eenvoudig te wisselen

54



DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
INDOOR & 
OUTDOOR 

TEXTIELFRAME 

VRIJSTAAND
Door het textielframe als vrijstaande display in te zetten ben je flexibel in de locatie 
en de toepassing. Het textielframe is zeer geschikt voor het creëren van een 
beursstand, maar ook voor de aankleding van ontvangstruimtes en winkels. Je 
kunt een (vrij)staand textielframe bestellen in elk gewenst formaat en met je eigen 
opdruk. Groot voordeel is het eenvoudig wisselen van het doek, zodat je het voor 
meerdere doeleinden in kunt zetten. 

Bestel direct via www.dvc.nl/textielframes
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  bij presentaties op locatie

  presentatiewand of logowall 

  combineer de display met LED verlichting 
  productpromotie 

• enkelzijdig of dubbelzijdig

• overal inzetbaar

• vele formaten mogelijk

• leverbaar met LED verlichting

76



DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
INDOOR & 
OUTDOOR 

TEXTIELFRAME 

HANGEND
Het hangende textielframe is een veelzijdig frame dat op meerdere manieren 
ingezet kan worden. Het hangende frame is uitermate geschikt als scheidingswand 
om binnen grote kantoorruimtes sfeervolle en praktische werkplekken te creëren. 
Het hangende textielframe kan aan beide zijden worden voorzien van een visual. 

Bestel direct via www.dvc.nl/textielframes

  visual hangend aan het plafond

  in te zetten als scheidingswand in bijvoorbeeld kantoorruimtes 

  sfeervol op beurzen Stem het type Textielframe af op jouw situatie. 
Een indruk van de veelzijdigheid.
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  scheidingswand

Hangende frames: Ophangogen

27 mm Side 44 mm Side
80 mm Side

90mm LED
120mm LED
100mm LED
200mm LED

Hangende frames: Ophangogen

27 mm Side 44 mm Side
80 mm Side

90mm LED
120mm LED
100mm LED
200mm LED

• zeer geschikt voor afscheiding

• visual eenvoudig te vervangen

• voor- en achterzijde verschillend doek     

   mogelijk
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DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

TEXTIELFRAME

LIJSTEN & VOETEN 
Met aluminium of houten look als omlijsting van je visual. Verkrijgbaar in 
verschillende breedtes, diktes en kleuren. Onze adviseurs helpen graag bij het 
maken van de juiste keuze. 

WANDFRAMES ALUMINIUM EN MET HOUTEN LOOK

VOETEN VOOR VRIJSTAANDE TEXTIELFRAMES

  aluminium zwart 19 mm
  stijlvolle lijst met houten look

  aluminium dubbel 44 mm

Verkrijgbaar in drie kleuren; zilver, zwart en wit 

  aluminium wit 19 mm

Wandframes: Aluminium met houtfineer (zonder LED)

19 mm XL

27 mm XL19 mm XL

Wandframes: Aluminium met houtfineer (zonder LED)

19 mm XL

27 mm XL19 mm XL

Wandframes: Aluminium met houtfineer (zonder LED)

19 mm XL

27 mm XL19 mm XL

  aluminium zilver 15 mm 

Wandframes: Aluminium (zonder LED)

15 mm 19 mm 25 mm 27 mm

Wandframes: Aluminium (zonder LED)

15 mm 19 mm 25 mm 27 mm

Wandframes: Aluminium (zonder LED)

15 mm 19 mm 25 mm 27 mm

Wandframes: Aluminium (zonder LED)

15 mm 19 mm 25 mm 27 mm

• aluminium of hout lijst

• foto eenvoudig wisselen d.m.v. pees

• lijsten in diverse kleuren

• van 15 tot 27 mm breed

Vrijstaande frames: Voeten

Basic50x380x10mm

Slim380x75x3mm

Heavy450x150x3mm

Side450x150x3mm

Heavy Side
600x200x3mm

Vrijstaande frames: Voeten

Basic50x380x10mm

Slim380x75x3mm

Heavy450x150x3mm

Side450x150x3mm

Heavy Side
600x200x3mm

Vrijstaande frames: Voeten

Basic50x380x10mm

Slim380x75x3mm

Heavy450x150x3mm

Side450x150x3mm

Heavy Side
600x200x3mm

Vrijstaande frames: Voeten

Basic

50x380x10mm

Slim

380x75x3mm

Heavy

450x150x3mm

Side

450x150x3mm

Heavy Side
600x200x3m

m

  basic voet   middenvoet smal   middenvoet breed  hoekvoet breed 
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DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
INDOOR & 
OUTDOOR 

TEXTIELFRAME 

3D VORMEN
Textielframes uitgevoerd in 3D vorm zijn populaire items voor beurzen. Boven 
je stand of in een grote hoge ruimte trekken ze, hangend aan het plafond, de 
aandacht. Ook kan het 3D frame staand worden ingezet. In cilinder- en kubusvorm. 
Je boodschap is van alle kanten zichtbaar. 

Bestel direct via www.dvc.nl/textielframes
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• eyecatcher op een beurs

• visual eenvoudig te wisselen

• hoge kwaliteit

 

  cilinder   kubus

  opvallende eyecatchers, hangend aan het plafond 

  cilinder als lampenkap 

1312



DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
INDOOR & 
OUTDOOR 

TEXTIELFRAME 

BEURSWANDEN
Met het textielframe worden stands geheel op maat samengesteld. Een goede 
presentatie is een belangrijke basis voor het succes van beursdeelname. Met de 
locatie, je specifieke wensen en het budget als input denken wij graag mee over 
de mix van middelen die jouw presentatie eruit doet springen! 

Bestel direct via www.dvc.nl/textielframes
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  beursstand op maat

• complete beursstands

• van (eenvoudige) wand tot mega presentaties

• eenvoudig uit te breiden 

  een complete beursstand

  textielframe als eyecatcher in je beursstand 

  staande wanden textielframe  
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DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK

  volledige wandbekleding

TEXTIELFRAME

LED VERLICHTING
Door het textielframe te voorzien van duurzame LED verlichting vallen visuals nog 
meer op. Een textielframe met LED zorgt voor een stijlvolle uitstraling, creëert sfeer 
en geeft een ruimte net dat beetje extra. Voor een optimaal effect! 

LED verlichting is mogelijk voor vrijstaande textielframes en frames aan de wand.

WANDFRAMES ALUMINIUM (MET LED)Wandframes: Aluminium (met LED)

90 mm 120 mm 50 mm

High Power LED LED on Dibond

Wandframes: Aluminium (met LED)

120 mm 50 mm

High Power LED LED on Dibond

90 mm

• duurzame LED componenten

• frame voor aan de wand of vrijstaande display

• zorgt voor sfeervolle ruimtes

Wandframes: Aluminium (met LED)

120 mm 50 mm

High Power LED LED on Dibond

90 mm 1716



DE ENIGE ECHTE IN VLAG EN DOEK
INDOOR & 
OUTDOOR 

  je eigen foto voor in huis

• stijlvol frame voor aan de wand

• eenvoudig te wisselen

• frame in aluminium of hout passend bij het interieur 

 

FOTO OP DOEK

VOOR THUIS
Naast zakelijke doeleinden is een textielframe ook heel geschikt voor thuis. Bedrukt 
met een mooie vakantie foto of opvallende print is foto op doek een stijlvolle 
decoratie voor woonruimtes. Een goed alternatief voor bijvoorbeeld canvas en 
forex. Groot voordeel van foto op doek is dat een doek eenvoudig gewisseld kan 
worden. Een echte eyecatcher die jaren mee kan! 

Kijk voor inspiratie op www.dvc.nl/foto-op-doek-bestellen

  als wandbekleding op je slaapkamer

  wissel eenvoudig van babyfoto, familiefoto of bruidsfoto

  met houten frame voor stijlvolle look 

Stem het type Textielframe af op jouw situatie. 
Een indruk van de veelzijdigheid.

Nieuw in ons assortiment: Textielframe met 
houten lijsten
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Combineer bijvoorbeeld staande 
textielwanden met een hangend 
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beursstand.
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