
HET ULTIEME FLEXIBELE  
DISPLAY CONCEPT!

DISFLEX®



2 Het concept

Disflex is een display concept voor instore campagnes.

Met Disflex kunt u als retailer eindeloos wisselen met uw producten. (van kleding tot en met koffie- 

apparaten). Door middel van magneten kunt u hier flexibel schappen of hangers tegen aan hangen.

Per campagne verandert u uw producten, de positie van uw hangers en de print en u heeft een  

compleet andere uitstraling.

U hoeft dus nooit meer dure display’s te (laten) bedenken of aan te schaffen!

Het leuke is dat u deze Disflex niet alleen staand in de winkel (op wieltjes) kunt hebben, maar ook 

tegen de wand.

FREE STANDING DISFLEX & WALL DISFLEX
✓ Verkoop stimulerend.

✓ Aan twee kanten te gebruiken.

✓ Aan de bovenkant is ruimte voor het gebruik van een topcard.

✓ Met Disflex kunt u 1 of meerder producten op de display bevestigen.

✓ De steunen (Fixtures) worden bevestigd op magnetische houders.

Zo kunt u ze op elke positie op de display plaatsen.

✓ Als er een nieuwe actie of product komt, verwisselt u heel eenvoudig het doek.

✓ U kunt dezelfde opstelling gebruiken of wat steunen verplaatsen en u    creeert een complete

nieuwe display!

✓ Door de diverse steunen, veel mogelijkheden voor het presenteren van producten.

✓ De freestanding kan aan de onderkant voorzien van wieltjes, dus zeer gemakkelijk te verplaatsen.

✓ Disflex kan in elke maat gemaakt worden.

✓ Disflex kan dienen als display maar ook als wand display.

DISFLEX – HET CONCEPT



3De voordelen[1] Doek wisselen  [2] Fixture plaatsen  [3] Topcard plaatsen
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4 De mogelijkheden

WALL DISFLEX



DISFLEX + VISUAL + MAGNEET + DIVERSE FIXTURES

5Hoe werkt het?



6 Voorbeelden

WISSELEN



7Voorbeelden
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