
re!nventing stand building systems

M O D U L A I R E  S T A N D B O U W
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beMatrix is de enige echte erfgenaam van het originele kadersysteem met grote gaten, dat in 1993 op de 

Projectcolor is dealer van beMatrix 

markt werd gebracht. 

Als fabrikant hecht beMatrix heel veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Door het kadersysteem 

volledig inhouse te produceren, behouden we de controle over elke stap van het productieproces. Naast 

drie productie-eenheden heeft beMatrix wereldwijd ook verschillende servicehubs voor verhuur, verkoop 

en technische ondersteuning. Op die manier is een oplossing is steeds dichtbij!

De standenbouwwereld is constant in ontwikkeling. Het R&D-team van beMatrix werkt dan ook 

nauw samen met klanten en leveranciers om producten te optimaliseren en nieuwe toepassingen te 

ontwikkelen. In 2018 werd geïnvesteerd in een nieuw en volautomatisch machinepark, waardoor de 

afwerking van de kaders verder geperfectioneerd kan worden. 

 

Authentiek, ruimdenkend en internationaal
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Het beMatrix-systeem is 

het ideale systeem voor 

tijdelijke constructies 

zoals standen, displays, 

congreswanden en andere 

toepassingen tijdens 

diverse evenementen en 

pop-ups.

be anything

Eindeloos veel mogelijkheden voor standenbouwer én exposant

Het beMatrix-kadersysteem bouwt veel sneller dan een traditioneel profielensysteem. Het is bovendien 

heel licht en kan zonder gereedschap opgebouwd worden.

Dankzij de grote gaten worden de kaders heel makkelijk – en in alle richtingen – aan elkaar verbonden. 

De 62 mm matrix zorgt voor de ultieme modulariteit, met een oneindig aantal configuratiemogelijkheden.

Panelen, doeken of lichtwanden zitten voor - en niet tussen - de structuur, waardoor het systeem 

nagenoeg onzichtbaar wordt. Het resultaat is een mooie en strakke look, die de visuele communicatie 

maximaal tot haar recht laat komen.

Modulariteit én maatwerk 

Het beMatrix standenbouwsysteem laat maximaal ruimte voor een creatieve aankleding. 

Een beMatrix stand koppelt de voordelen van een modulair systeem aan de mogelijkheden 

van maatwerk. Nagenoeg alle vormen, lijnen en constructies zijn denkbaar en haalbaar. 

Met dezelfde kaders kunnen zeer uiteenlopende standconcepten gecreëerd worden.



© Geronimo (FI)

Met de aankleding, de ‘skin’, krijgt de stand precies de afwerking die u voor ogen heeft. Eénzelfde kader 

kan aan beide zijden zowel textiel als paneel bevatten. Panelen worden bevestigd met klittenband, 

textiel met een siliconenpees. Met het ‘Seamless’ concept gaan we nog een stap verder en verdwijnt 

de structuur volledig achter de aankleding, waarbij de naden helemaal onzichtbaar zijn. Dit kan door 

middel van een textieltoepassing, waarbij grote doeken over meerdere kaders worden gespannen. Als 

alternatief kan uw stand ook seamless afgewerkt worden met PANELskinTM, een naadloos wandsysteem 

in kliklaminaat. 

Licht en beweging zetten een stand nog meer in de kijker. Hiervoor ontwierp beMatrix lichtbakken die 

vrijstaand gebruikt kunnen worden of geïntegreerd worden in het kadersysteem. De MOTIONskin® brengt 

dynamiek in een stand aan de hand van geprogrammeerde leds die specifieke delen van het beeld 

uitlichten.

beMatrix ontwikkelde ook de eerste echte integratie van een ledwand in een bestaand modulair 

kadersysteem: LEDskin®. Kader en aankleding versmelten tot één topproduct: een digitale drager met 

dynamische inhoud. De LEDskin® werd bekroond met deze prestigieuze awards:

Met het geraamte, de ‘body’, creëert u elke denkbare vorm in elke grootte, recht of afgerond. Wanden, vloeren en 

plafonds lopen naadloos in elkaar over. Het systeem is uiterst stevig en hierdoor eindeloos herbruikbaar. Sporen van 

slijtage verkorten de levensduur en functionaliteit niet, omdat het systeem in de stand onzichtbaar gemaakt kan 

worden. Het aluminium kadersysteem is lichtgewicht en dus uitermate ergonomisch én ecologisch: de standenbouwer 

hoeft niet met zware structuren te sleuren en het transportgewicht én de uitstoot blijven beperkt.
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Duurzaam

© More Than Event (DK)

beMatrix trekt volop de duurzame kaart

Bij beMatrix staat een duurzaam beleid hoog op de agenda. Zowel bij strategische beslissingen als in de 

dagelijkse werking houden we steeds rekening met de ecologische, economische en sociale belangen.

Bij de lancering van het aluminium kadersysteem met grote gaten in 19930 werd de eerste grote stap 

richting duurzaamheid gezet. De typische eigenschappen van dit systeem spelen perfect in op de 3 P’s 

(People, Planet, Profit).

LICHTGEWICHT

Een standaard aluminiumkader van 992 x 2480 mm weegt 8,23 kg. Onder meer dankzij 

dit lichte gewicht worden de kaders als heel gebruiksvriendelijk beschouwd, waardoor 

destandenbouwer minder personeel moet inzetten voor de opbouw van zijn stand. Bij het 

vervoer kan het transportgewicht laag gehouden worden, wat dan weer een economisch 

en ecologisch voordeel oplevert.
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be different

Geen twee beurzen zijn identiek. Dus stelt u ook niet overal identiek 

dezelfde stand op. Dat zou misschien wel milieuvriendelijk en economisch 

voordelig zijn, maar helaas is dit zelden haalbaar. Tenzij u opteert voor 

het innovatieve beMatrix-kadersysteem! Dat biedt u de mogelijkheid om 

eindeloos te variëren met hetzelfde kadersysteem.

En natuurlijk mag een systeem uw creativiteit niet beperken. Daarom 

kan ons systeem nagenoeg elke vorm aan en als er geen standaard-

oplossing beschikbaar is, zorgen we voor een oplossing op maat.
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Wand

Met het beMatrix-kadersysteem kan elke denkbare 

vorm gecreëerd worden. Elke wand wordt zonder 

gereedschap in een minimum van tijd gemonteerd 

tot een licht maar stevig geheel, al dan niet voor-

zien van legbanken, flatscreens, lichtbakken of zelfs 

geïntegreerde ledschermen.

Vloer

Met dezelfde modulaire kaders en verbinders bouwt 

u probleemloos een stevige vloer. Unieke gebogen of 

rechte aansluitingen op de vloer zijn allemaal mogelijk. 

Hierdoor gaat de vloer als het ware naadloos over in 

de wand.

Plafond

De wanden zijn klaar, de vloer ook… nu kan er met 

dezelfde modulaire kaders een plafond bovenop de 

constructie gebouwd worden. Zo vormt de stand één 

strak en sterk ruimtelijk geheel dat enorm opvalt 

tussen de klassieke standconcepten.

GEBOGEN STALEN 
COVER

© Choup’s 
(Silver Partners) (BE)

GEBOGEN 
VLOERSTEUN



Tijdens een beurs of een evenement wilt u natuurlijk een berging ter beschikking hebben waar u uw 

stock en andere (kostbare) zaken op een veilige manier kunt opbergen. Met de pivoterende deuren uit 

het beMatrix-gamma sluit u uw berging heel eenvoudig af of maakt u een aparte vergaderruimte die u 

kunt afsluiten.  

De pivoterende deur bestaat in een enkele en een dubbele uitvoering, telkens met dezelfde troeven die 

bijdragen tot een optimaal gebruiksgemak voor de standenbouwer.
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Integratie van een 
deurelement met 
hetzelfde DNA als 
het beMatrix-kader.

PIVOTERENDE DEUR: ENKEL & DUBBEL 

• Afgerond deurprofiel: zeer kleine ruimte tussen de deur en het buitenframe. 

• Textiel deurgreep: geen storende elementen (klink en deurbeslag) aan uw ingewerkte deur. En tijdswinst: u stapelt 

de kaders perfect zonder demontage van het stukje textiel.

• Cijferslot naar keuze te monteren onderaan voor een cleanere look of op standaard slothoogte bij meer frequent 

afsluiten/ontsluiten.

• Links - rechts / Buiten – binnendraaiend dankzij het rolslot:

- de deur kan links of rechts opendraaien;

- de draairichting kan naar buiten of naar binnen;

- wanneer u de aanslagpinnen weglaat kan de deur naar buiten én naar binnen opendraaien.

Uithaalbare binnendeur: ook nadat het deurprofiel gemonteerd is, haalt u de binnendeur er gemakkelijk uit. 

• Invulling met textiel of panelen mogelijk.

ADD-ONS 

Wilt u de deur in uw stand verder aanpassen aan uw noden of voorkeuren? Dat kan! Het standaardpakket van de 

pivoterende (dubbele) deur kan aangevuld worden met een cilinderset, een elektrisch cijferslot en ronde of vierkante 

patrijspoorten. 

Deuren

© Format Sarl (LU)

Nooit meer sleutels 
verliezen met het 
standaard geleverde 
cijferslot. 

© Choup’s 
(Silver Partners) (BE)

CIJFERSLOT

PIVOTERENDE DEUR



Double Deck

De mogelijkheden met het beMatrix-kadersysteem zijn eindeloos. Er ontbrak echter nog 

één component: een dubbeldekconstructie. Om die mogelijkheid aan standenbouwers te 

kunnen aanbieden, startte beMatrix een samenwerking met Sento Magnum, producent van 

slimme dubbeldeksystemen. Deze joint venture brengt twee toonaangevende systemen 

binnen de sector samen.

Het dubbeldeksysteem van Sento Magnum kan eenvoudig met het beMatrix-kadersysteem 

uitbekleed worden. Bovendien voorzien beMatrix en Sento Magnum de nodige 

ondersteuning om uw stand op maat te ontwerpen . Daarbij spelen elementen zoals 

stabiliteit, veiligheid, maar ook een perfecte esthetische integratie van beide systemen 

een belangrijke rol. Kortom, we doen er alles aan om uw stand de uitstraling te geven  

die hij verdient.
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THE BODY

© Messekompaniet (NO)

E BODY



Trapeziumvormig 
maatwerkkader
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Specials

Met het beMatrix-kadersysteem zijn zowat 

alle vormen, lijnen en constructies denkbaar 

en haalbaar. Is een kader niet beschikbaar 

in ons standaardgamma? Dan maken we 

het voor u op maat. Deze maatwerkkaders 

hoeft u niet als een eenmalige investering 

te zien, maar kunt u opnieuw integreren in 

andere projecten, onder een andere vorm. 

Zo onderscheidt u zich van uw collega-

standenbouwers!

THE BODY

© Choup’s 
(Silver Partners) (BE)

SPECIAAL KADER
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© Deusjevoo (BE) 

THE BODY



Uw stand in een uniek kleedje

Eenmaal opgebouwd is uw beMatrix-constructie klaar voor verdere af-

werking. U kunt nu de open draagstructuur aankleden met panelen of 

textiel, al dan niet bedrukt.  

Wilt u nog meer opvallen of extra dynamiek aan uw stand toevoegen? 

Integreer dan een lichtbak of kom helemaal creatief uit de hoek met de 

integratie van MOTIONskin® of LEDskin®. 



Terwijl u de structuur van uw stand telkens kan hergebruiken, past u de panelen aan in 

functie van de beurs of het event. Panelen uit PVC, dibond, hout,(acryl)glas,… ? Aan u de 

keuze!

De panelen kunt u bedrukken, met vinyl bekleven, beschilderen, behangen, uitlichten, enz. 

Kortom, alles om de aandacht van de voorbijgangers te trekken en snel en efficiënt met 

hen te communiceren.
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Panelen

© Bulik Standbouw (BE)

BEVESTIGING

Panelen worden aan 
de body bevestigd 
d.m.v. klittenband.
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© Conceptexpo (BE)



“Een cleane, uniforme en naadloze 
stand. Dat is wat onze klanten 
verlangen.”

© Conceptexpo (BE)

Textiel

Het beMatrix Seamless concept heeft het landschap van 

de standenbouw grondig veranderd. Dankzij dit systeem 

behoren afbeeldingen en teksten waar voegen doorlopen 

definitief tot het verleden. Seamless is een verdere 

evolutie van het bestaande en wijdverspreide beMatrix 

standenbouwsysteem.
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Naadloze creaties 

De textieldoeken worden door middel van een siliconen-

pees over één of meerdere kaders gespannen. Deze 

textielafwerking is ideaal voor een print zonder naden 

over verschillende kaders. Voor een prachtig naadloos 

resultaat op zowel grote als kleine oppervlaktes. Makkelijk 

te installeren dankzij de siliconenpees en met behulp van de 

T-REX.

T-REX, handig en onmisbaar

beMatrix heeft binnen het Seamless Textiel concept 

een speciale tool ontwikkeld, de T-REX. Dit is een 

sterke, duurzame kniptang voor het doorknippen 

van de siliconenpees ter hoogte van de aluminium 

opstanden.
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Het textieldoek 
wordt bevestigd 
d.m.v. een  
siliconenpees.

© Conceptexpo (BE)
BEVESTIGING
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“Naadloos, egaal vlak, duurzaam 
en herbruikbaar… dat is  
PANELskin™ van beMatrix.”

PANELskin
TM

U kan ook naadloos werken met PANELskinTM.

Deze houten wandpanelen zijn voorzien van 

een tand-en-groefsysteem, waardoor ze 

extreem dicht tegen elkaar vastgeklikt 

worden. 
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Klik en... klaar!

De PANELskinTM panelen in resistente MDF zijn voorzien van 

het beproefde en wereldwijd verspreide L2C® kliksysteem. 

Zoals eerder al bewezen bij vloeren, kan dit systeem tegen  

een stootje. Bij een correcte plaatsing kunt u ze ver- 

schillende keren hergebruiken, zonder dat het kliksysteem 

aan stevigheid inboet.

Voor een snelle en veilige bevestiging van de houten  

PANELskinTM panelen wordt gebruikgemaakt van klittenband 

die de spanningen tussen de kaders en de houten invulling 

absorbeert. Hierdoor vermindert onder meer het risico op 

kraken.

EEN PERFECT RESULTAAT IN 1 2 3 

Voor het beste naadloze resultaat worden de panelen best 

overschilderd. De verflaag maakt elke resterende naad of 

voeg compleet onzichtbaar.

De panelen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen. Er is een 

start- en eindpaneel beschikbaar met aan één kant een 

gladde afwerking voor een perfecte finishing touch, alsook 

een buitenhoek.

Daarnaast zijn er ook andere toepassingen mogelijk:  

integratie van een schermbeugel, plaatsing van bank-  

dragers, inbouwen van een stopcontact, creëren van een 

nis, integratie van deuren & hoeken enzovoort. Met andere  

woorden: u geniet van alle voordelen van houtbouw,  

geïntegreerd in een modulair snel bouwend kadersysteem.

2
/
 T

H
E 

S
K

IN
  

 P
A

N
E

Ls
k

in
T

M

Zowel start- als eind- 

paneel zijn langs één 

lange zijde reeds 

voorzien van een gladde 

rand die heel netjes 

oogt.

De PANELskinTM panelen  

zijn perfect te verzagen 

naar elke gewenste maat, 

zo bekomt u eenvoudig 

een vorm die buiten de 

standaard beMatrix-grid 

valt.

Dankzij het nauw aan- 

sluitende tand-en-groef- 

systeem worden naden en 

voegen tot een minimum 

herleid. Aan u de keuze 

om ze zichtbaar te laten of 

helemaal weg te werken 

met een laagje verf.

Gewoon tand en groef  

tegen elkaar plaatsen 

onder een lichte hoek, 

in elkaar klikken en 

tegen de aluminium 

draagstructuur 

drukken.

Om te genieten van een 

volstrekt naadloze stand 

hoeft u geen extra hard-

ware aan te schaffen. De 

naadloze houttoepassing 

wordt opgebouwd met 

uw bestaande aluminium 

beMatrix-kaders.
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Lichtbakken

Zet uw stand in de spotlights

De lichtbakken van beMatrix kunt u makkelijk en zonder 

extra gereedschap integreren in ons kadersysteem. 

Dankzij de handige voetplaat kunt u de lichtbak ook vrij-

staand gebruiken. U hebt de keuze tussen de enkel- en de 

dubbelzijdige lichtbak. Bij een enkelzijdige versie kunt u 

de achterkant mooi afwerken met een paneel of textiel. 

© Tailormate (BE)
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SideLED of backLED 

beMatrix biedt u de keuze tussen sideLED of backLED lichtbakken. De 

makkelijk monteerbare sideLED lichtbakken bevestigt u dankzij hun 

grote gaten snel aan het beMatrix-kadersysteem, maar kunt u ook 

vrijstaand plaatsen. 

Het grote voordeel van de backLED lichtbakken is dat ze over een zeer 

hoge helderheid beschikken dankzij de speciaal ontwikkelde led-

modules met een hoog vermogen. Ze hebben dezelfde breedte als het 

beMatrix-kadersysteem. Bovendien kunt u de backLED lichtbakken ook 

bovenop het kadersysteem plaatsen om te gebruiken als banner.

Laat uw creativiteit de vrije loop

 

De creatieve mogelijkheden met onze lichtbakken zijn onbeperkt. Van een 

lichtbak die perfect uitgelijnd is met ons kadersysteem voor een strak en 

mooi afgewerkt geheel, tot een unieke combinatie van diverse lichtbakken 

met verschillende breedtes voor een fraai en opvallend 3D-effect.

Side

beMa

mak

grote

vrijst

Het g

© Guido Goethals (BE)
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MOTIONskin
®

Niets is krachtiger dan licht en beweging! 

De aandacht trekken en impact genereren? Combineer beeld, licht én beweging dankzij de 

MOTIONskin®.

Achter het – op het eerste gezicht – eenvoudige textieldoek zitten geprogrammeerde 

leds verwerkt die specifieke delen van het beeld uitlichten. Zo brengt MOTIONskin® op 

een zeer eenvoudige en innovatieve manier dynamiek in uw stand.

Dé dynamische lichtbak die perfect past bij het concept en de kaders van 

beMatrix 

Met een dikte van 62 mm past MOTIONskin® perfect in het bekende b62® kadersysteem, zowel qua 

hoogte, breedte als dikte. De dynamische MOTIONskin® lichtbak is beschikbaar in vier verschillende 

beMatrix-standaardafmetingen. Op een eenvoudige manier – kenmerkend voor beMatrix – verbindt u de 

verschillende modules in alle richtingen met dezelfde tools die u voor uw beMatrix-stand gebruikt. 

Bekijk het effect van MOTIONskin® op het Youtube-kanaal van beMatrix.

Dé dynamische

beMatrix 

Met een dikte van 62

hoogte, breedte als

beMatrix-standaardaf

verschillende modules

B kijk h t ff t M
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De afwerking

beMatrix heeft ook aan handige, gebruiks-

vriendelijke en duurzame accessoires ge-

dacht. Met deze accessoires kunt u zowel de 

berging als de stand zelf optimaal inrichten 

zodat u alle materiaal netjes kunt opbergen 

of ophangen. Bankdragers, legplanken, 

brochure- of boekenhouders... we hebben 

een oplossing voor elke vraag.

Daarnaast zijn er de opvallende Boxscreens: 

stevige, hangende constructies die met 

bedrukt textiel bekleed worden. Dankzij 

de naadloze afwerking blijven de profielen 

onzichtbaar. Zowel de Boxscreen als de 

Boxscreen MINI zijn makkelijk te (de)mon-

teren en vestigen nog meer de aandacht op 

uw stand.

Ook op het vlak van verlichting bieden we 

u slimme oplossingen. Zoals de stijlvolle 

en innovatieve SAM Light met geïntegreerd 

modulair ledsysteem voor zowel accent- als 

algemene verlichting. 

beMatrix ontwikkelde niet alleen onderdelen 

voor de afwerking van uw stand, maar ook 

heel wat montageaccessoires voor extra 

stabiliteit of voor de bevestiging van flat-

screens en panelen.



Verlichting
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Uitlichten van wanden en/of producten wordt tot zijn eenvoud herleid met de SAM Light.

Deze oriënteerbare ledlamp onderscheidt zich door zijn strakke design en diverse op-

bouwmogelijkheden.

De modulaire wereld van tijdelijke constructies vereist immers eenvoudige en snel te 

monteren verlichtingsoplossingen voor alle soorten standen, groot of klein, en voor elk 

type verlichting (accent-, sfeer- of algemene verlichting).

De grootste troef van deze designspot is zijn ’2-in-1’-principe: met één simpele switch 

kunt u overschakelen van koud naar warm licht. Deze keuze kan zowel tijdens als na 

de opbouw gemaakt worden en kan bovendien achteraf nog bijgestuurd worden. De 

geïntegreerde leds zijn trouwens 340° richtbaar, waardoor een oppervlakte in elke 

gewenste hoek belicht kan worden.

© Leseno (SI)

Geïntegreerd
modulair
ledsysteem

SAM LIGHT
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Boxscreens

De Boxscreens zijn stevige staande of hangende constructies die u toelaten nog meer 

aandacht te trekken met uw stand. Zowel de boxen zelf als de doeken of panelen zijn 

makkelijk en efficiënt te (de)monteren. Zoals bij alle beMatrix-toepassingen kunt u ook 

hier rekenen op een naadloze afwerking, waarbij de profielen niet zichtbaar zijn.

De Boxscreen is beschikbaar in diverse afmetingen, vooral voor grotere kubussen (> 1,5m), 

terwijl de Boxscreen MINI maximaal 1,5 x 1,5 x 1,5 m groot is. De hoeken van de Boxscreen 

MINI zijn vervaardigd uit Zamak, een legering samengesteld uit Zink, Aluminium, MAgnesium 

& Koper, waardoor de structuur lichter is. In de hoeken van de MINI zijn standaard ophang-

oogjes voorzien.

BOXSCREEN

BOXSCREEN MINI

BOXSCREEN

© Deusjevoo (BE)
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Bankdragers

Met de bankdragers van beMatrix kunt u verschillende types legplanken en brochure- of 

boekenhouders in uw stand of berging integreren. De bankdragers kunnen bovendien ook 

gebruikt worden om een legblad van bijvoorbeeld uw onthaalbalie te ondersteunen.

Alle bankdragers hebben een moderne look in een lichtgrijze kleur (RAL9006 TEC), zijn 

gepoederlakt met een lichte korrel en erg krasbestendig. 

BANKDRAGER 

SMALL SET

STEUN VOOR 

BANKDRAGERS 

BUIS VOOR KLEER-

HANGERS 

 
60° LEGPLANK

 BANK- EN  

BUISDRAGERS SET

60° BANKDRAGERS 

SET

BANKDRAGER 

LARGE SET 
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Montageaccessoires

Bij een perfect afgewerkte stand kloppen alle details. Dus ook de montageaccessoires 

voor extra stabiliteit of het bevestigen van flatscreens en panelen. 

VOETPLATEN

De zware, stalen voetplaten worden gebruikt om een constructie extra stabiliteit te 

bezorgen of als sokkel voor vrijstaande constructies. De voetplaten zijn verkrijgbaar in 

verschillende vormen en afmetingen.

FLATSCREEN- EN PANEELHOUDERS 

Flatscreenhouder

Met deze universele houder kunt u uw flatscreens op twee manieren in uw stand integreren:

• Ingebouwd: het scherm wordt volledig ingebouwd en wordt daardoor recht uitgelijnd 

met het kadersysteem (uitsparing in het paneel).

• Opgebouwd: het scherm komt voor het paneel uit (geen uitsparing).

Universele bevestigingsbeugels 

Een universele, stalen beugel voor de montage van houten platen in onze kaders. Dankzij 

dit systeem kunnen ook zwaardere elementen aan de wand bevestigd worden (bijvoor-

beeld: product samples).

GLASHOUDER 

Met de glashouder bouwt u op een eenvoudige manier invullingen zoals glas of plexi, ... 

in het beMatrix-kadersysteem in. De glashouder past perfect in het D30 gat van een kader.

© Faust Dyrbye (DK)

VOETPLAAT

VOETPLAAT

© Schettle Messebau (DE)
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Covers en hoekprofielen

beMatrix-kaders zijn handig en snel in opbouw. Vaak willen standhouders echter de ‘body’ 

of het kader camoufleren en zo onzichtbaar mogelijk maken. Naast de mogelijkheid om 

standen naadloos af te werken met het Seamless concept, ontwikkelde beMatrix ook een 

breed gamma aan afwerkingsmogelijkheden en -accessoires. Zo kunt u elke stand tot in 

de kleinste details hoogwaardig afwerken.

Met de gewone covers kunt u het typische beMatrix-gatenpatroon afdekken. De Perfect 

Cover garandeert een perfecte afwerking van brede voorkanten Ideaal dus voor de 

afwerking van dubbele wanden. 

Ook voor het afwerken van hoeken bestaan er - naast de cover - diverse mogelijkheden. 

Voor een snelle montage en mooie afwerking is er het rechte of afgeronde hoekprofiel, 

alsook de Textile Square: de perfecte oplossing voor textiel langs de buitenste hoek. 

De Perfect Corner (of perfecte hoek) is een 90° gelast hoekkader, waarop een gevouwen 

paneel bevestigd wordt of textiel over de hoek gespannen wordt. U kunt ook gewoon een 

standaard gebogen kader gebruiken om een (afgeronde) hoek te vormen. 

Met behulp van de coverclip 

worden covers op een heel 

snelle en eenvoudige manier 

aan de kaders bevestigd. 

Coverclip op de gaten 

bevestigen, cover erop 

klikken en klaar! Het rubber 

op de clip voorkomt dat de 

cover verschuift.

De perfecte 
afwerking voor 
dubbele wanden

Een 90° gelast 
hoekkader

© Spacebox (BE)

PERFECT COVER

PERFECT CORNER
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Meubels en displays

beMatrix-gamma kent geen beperkingen. Daarom bieden we ook displays & meubilair aan, voor 

de ‘final touch’ van uw ontwerp: standalone displays, desks, bars, tafels, kasten, enzovoort.  

In standaarduitvoering of op maat gemaakt.

Ons meubilair biedt dezelfde troeven als ons kadersysteem: het is modulair, snel in opbouw, 

ideaal voor tijdelijke constructies, personaliseerbaar met een al dan niet bedrukt paneel of 

doek, …
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DESK
© Choup’s (Silver Partners) (BE)

IPAD DISPLAY
© Kripton (BE)

KASTEN
© G9 Stockholm (SE)

DESK
© DesyTech (FR)

DISPLAYS
© Quick-Step (BE)

BAR
© Moodunit (BE)



De 8 pijlers van beMatrix

Kwaliteitsgarantie

beMatrix produceert zijn kaders volledig inhouse. Hierdoor behouden we 100% controle 

over elke stap in het productieproces. Continue optimalisatie en innovatie zorgen ervoor 

dat het systeem blijft beantwoorden aan de eisen van de markt.

Designvrijheid

Een beMatrix-stand koppelt de voordelen van een modulair systeem aan de mogelijkheden 

van maatwerk. Nagenoeg alle vormen, lijnen en constructies zijn denkbaar en haalbaar. 

Met dezelfde kaders kunnen zeer uiteenlopende standconcepten gecreëerd worden.

Hoge afwerkingsgraad

Het beMatrix-standenbouwsysteem beschikt over heel wat tools en accessoires om 

de stand volgens eigen wensen af te werken. Met de aankleding, de ‘skin’, kan het 

kadersysteem zelfs volledig onzichtbaar gemaakt worden. Dankzij ons ‘seamless’ concept 

ziet u bovendien geen enkele naad!



Lange levensduur

Het systeem is uiterst stevig en hierdoor eindeloos herbruikbaar. Sporen van slijtage 

verkorten de levensduur niet, omdat het systeem in de stand onzichtbaar gemaakt kan 

worden.

Ecologisch verantwoord

Door zijn lichte gewicht, zijn lange levensduur en zijn modulariteit is het beMatrix-

kadersysteem het meest duurzame systeem op de markt. Bovendien is onbehandeld 

aluminium 100% recycleerbaar en kan het zonder kwaliteitsverlies gewoon hergebruikt 

worden.

Internationaal netwerk

beMatrix heeft drie productiesites en wereldwijd verschillende servicehubs om 

van dichtbij ondersteuning te bieden. Het bePartner-netwerk groepeert de echte  

ambassadeurs van het beMatrix-kadersysteem, elk met hun eigen specialisatie: 

standenbouw, prints, LEDskin®, rental, double deck… Een creatieve kruisbestuiving waar 

u als klant maximaal van profiteert. 
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