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Exposure Company is een innovatief, fullservice signing en 
printbedrijf, dat gespecialiseerd is in grootformaat printen, 

het leveren van diverse reclamematerialen en projectmanagement
inclusief montage voor events en branding.

    L PrintingX Reclamematerialen
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    Duurzame materialen 
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Een optimale merkbeleving voor onder andere retail, stand- & interieurbouw, 
evenementen, festivals en andere in- en outdoor exposure of branding.

Jouw partner voor alle exposure!

Wij hebben ons gespecialiseerd in groot formaat print, het leveren van reclame-
materialen, projectmanagement en montage voor branding concepten.

Met ons veelzijdige assortiment, inclusief een volledige duurzame lijn, kunnen wij voor
elke mogelijke vraag of toepassing een totaaloplossing bieden.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, traditionele service en
kwalitatieve materialen tegen scherpe tarieven.

Ben je op zoek naar iets bijzonders of kun je het niet vinden? Neem dan gerust
contact met ons op voor advies of een vrijblijvende offerte.

Wij denken in oplossingen en gaan graag de uitdaging aan!

Op al onze verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke te vinden
zijn op onze website. Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.
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Van voordelige effectieve promotiemiddelen
zoals dé klassieker, het spandoek (banner)

tot extreem grote prints. 

Spandoeken &
textieldoeken 

Van voordelige effectieve
promotiemiddelen zoals dé
klassieker: het spandoek (banner)
tot extreem grote prints.
Deze worden vooral gebruikt 
ter promotie en decoratie
van evenementen, festivals
en beurzen, maar natuurlijk
ook als reclame- of steigerdoek 

Stickerfolie

Het printen op stickermateriaal
kent ongekende mogelijkheden.
Of het gaat om het beplakken van
een auto, muur, raam, vloer of
zelfs asfalt; wij hebben de juiste folie. 

Borden, panelen
en platen

Door ons ruime assortiment
aan materialen met specifieke
eigenschappen hebben we
altijd de juiste oplossing. Veel
plaatmateriaal is zowel geschikt
voor in- als outdoor gebruik. 

Duurzaam

Ook op het gebied van
duurzaamheid heeft groot
formaat print steeds meer te
bieden en zijn er PVC-vrije
en gerecyclede alternatieven op
de traditionele materialen.
Met een volledig assortiment
adviseren we je graag voor 
de beste en meest duurzame
oplossing.
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Kijk ook bij onze ECO materialen 
voor duurzame alternatieven.

Voor grote projecten maken we
graag een prijsopgave op maat

Prijzen zijn inclusief standaard
afwerking naar keuze (schoon-
snijden, zomen, tunnels of ringen.
Overige afwerkingen zoals
kederprofiel, klittenband
etc. op aanvraag.

Prijzen XL materialen worden
berekend op basis van minimaal
1 m² per materiaal per order,
minimaal 0,5 m² per bestand/
afbeelding en op basis van juist
aangeleverde drukklare bestanden.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
en verzendkosten.

Spandoek (prijs per m²) 

Frontlit longlife
Frontlit blackback 
Mesh
Airmesh / Speakermesh
Blockout (enkelzijdig bedrukt)

Blockout (dubbelzijdig bedrukt)

Backlit (enkelzijdig bedrukt)

Neomesh (PVC vrij)

Airtex greyback
Transparant PVC (onbedrukt)

Transparant PVC (CMYK)

Transparant PVC (CMYK + wit)

Tennisdoek (doek groen/ print zwart)

< 50 m 51 – 100 m  > 100 m

€ 9,95
€ 10,95

€ 9,95
€ 14,95
€ 17,95
€ 19,95
€ 17,95
€ 17,95
€ 16,95
€ 12,95
€ 16,95
€ 19,95

€ 8,95

 

€ 8,95
€ 9,95
€ 8,95

€ 12,95
€ 16,95
€ 17,95
€ 16,95
€ 15,95
€ 14,95

 

Bouwhek- en dranghekbanners (prijs per stuk) 

Bouwhekbanner 
338 x 174 cm, frontlit of mesh

Dranghekbanner enkel
215 x 73 cm, frontlit of mesh

Dranghekbanner dubbel
240 x 155 cm, frontlit of mesh

1 - 10 stuks 10 - 25 stuks 25 - 50 stuks

€ 54,95

€ 14,95

€ 34,95

Tennisdoek (doek groen/ print zwart, standaard afmetingen, prijs per stuk) 

1200 x 200 cm
1800 x 200 cm

€ 179,95
€ 269,95

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

€ 49,95

€ 13,95

€ 32,95

€ 44,95

€ 11,95

€ 27,95

Vloerbedekking (prijs per m²) 

Vloerschuim (floorfoam 2,2 mm)
Non Woven Carpet

€ 24,95
€ 34,95
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Kijk ook bij onze ECO materialen 
voor duurzame alternatieven.

Textieldoeken met pees voor
eenvoudige en snelle decoratie,
ideaal voor retail of kantoor.
En uiteraard de bekende vlag
horizontaal, verticaal of als
straatbanner.

Prijzen zijn inclusief standaard
afwerking naar keuze (schoon-
snijden, zomen, tunnels,
ringen of platte pees bij textiel-
doeken*). Overige afwerkingen
zoals kederprofiel, klittenband
etc. op aanvraag.

Prijzen XL-materialen worden
berekend op basis van minimaal
1 m² per materiaal per order, 
minimaal 0,5 m² per bestand/
afbeelding en op basis van juist
aangeleverde drukklare bestanden.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
en verzendkosten.

Textieldoek (prijs per m²) 

Glanspolyester (vlag enkelzijdig)

Glanspolyester (vlag dubbelzijdig, alleen

voor baniervlaggen)

Meshflag 
Decotex* (320 cm, sublimatie)

Decotex* (500 cm, UV)

Solvotex (500 cm, UV)

Non-iron
Lightbox textiel*
Samba*
Blockout textiel* (320 cm, sublimatie)

Blockout textiel* (500 cm, UV)

Textielbehang (zelfklevend)

* geen meerprijs voor peesafwerking

< 50 m 51 – 100 m  > 100 m

€ 10,95
€ 22,95

€ 12,95
€ 14,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 16,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 26,95
€ 24,95

 

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!

€ 9,95

€ 11,95
€ 13,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 14,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 22,95

op aanvraag

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
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Door ons ruime assortiment
aan materialen met specifieke
eigenschappen, hebben wij
altijd de juiste oplossing. Veel
plaatmateriaal is zowel geschikt
voor in- als outdoor gebruik. Wij
helpen je graag met advies.

Wij printen direct op plaat, met
uitzondering van Trespa.

De platen kunnen contour 
worden gesneden in iedere
gewenste vorm.

De uiteindelijke prijzen worden
berekend op basis van minimaal
1 m² per materiaal per order en
minimaal 0,5 m² per bestand /
afbeelding. 

Prijzen zijn op basis van juist
aangeleverde en drukklare
bestanden. Alle prijzen zijn
exclusief 21% BTW en
verzendkosten. 

Plaatmateriaal (prijs per m²) 

Kanaalplaat (plex)

Honingraat paneel (3,3 mm)

Forex 

Plexiglas (helder) 

Dibond

Stadur

Reboard

Multiplex (met whitewash)

Trespa (met folie)

Displaykarton

Contour snijden

Dikte Enkelzijdig  Dubbelzijdig

3,5 mm
8 mm

3,3 mm

1 mm
3 mm
5 mm

10 mm

3 mm
5 mm

3 mm

10 mm

10 mm
16 mm

12 mm

6 mm

2 mm

€ 14,95
€ 24,95

€ 22,95

€ 19,95
€ 22,95
€ 24,95
€ 39,95

€ 49,95
€ 69,95

€ 49,95

€ 39,95

€ 39,95
€ 42,95

€ 69,95

€ 79,95

€ 17,95

  € 4,95 per m²                       

 

€ 22,95

€ 32,95
€ 34,95
€ 49,95

€ 59,95

€ 49,95

€ 49,95
€ 52,95

€ 79,95

€ 99,95

€ 24,95

 
Dit is slechts een deel uit de totale mogelijkheden, bijvoorbeeld Dibond is er in vele variaties.
Ben je op zoek naar iets specifieks? Vraag het ons, we helpen je graag!

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!
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Het printen op stickermateriaal
kent eindeloze mogelijkheden.
Of het gaat om het beplakken
van een auto, muur, raam, vloer
of zelfs asfalt; wij hebben de 
juiste folie.

Monomeer is de goedkoopste
variant, maar met een beperkte
levensduur. Polymeer is
krimpvrij en heeft een langere 
levensduur.

De meeste folies kunnen we
contour snijden en desgewenst
voorzien van applicatiepapier.
Daarnaast kunnen de folies
voorzien worden van laminaat
voor extra bescherming. 

Prijzen materialen worden
berekend op basis van minimaal
1 m² per materiaal per order, 
minimaal 0,5 m² per bestand/
afbeelding en op basis van juist
aangeleverde drukklare bestanden.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
en verzendkosten.

(Sticker)folies (prijs per m²) 

Monomeer
Polymeer
Gegoten folie
Transparant
Translucent
One way Vision
Etched folie (onbedrukt)
Etched folie (bedrukt)
Vloerfolie met antislip laminaat
Easy dot
Sandwich
Inside out
Textielbehang
Magneetfolie (diverse diktes) 

Contour snijden, pellen en voorzien
van applicatiefolie

 Gelamineerd

€ 16,95
€ 22,95
€ 39,95
€ 16,95
€ 17,95
€ 19,95
€ 17,95
€ 24,95
€ 22,95
€ 19,95
€ 22,95

op aanvraag
€ 24,95

op aanvraag

 

€ 22,95
€ 29,95
€ 49,95

op aanvraag, afhankelijk van ontwerp

 

Papier (prijs per m²) 

Blueback (115 gram)

Posterpapier (150 gram)

Posterpapier (250 gram)

€ 9,95
€ 9,95

€ 12,95

 

Dit is slechts een deel uit de totale mogelijkheden. Er zijn vele folies met bijzondere eigenschappen
voor bijzondere toepassingen. Bel of mail ons voor meer informatie.

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!
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Voor grote projecten maken we
graag een prijsopgave op maat.

Prijzen zijn inclusief standaard
afwerking naar keuze (schoon-
snijden, zomen, tunnels,
ringen of platte pees bij textiel-
doeken*). Overige afwerkingen
zoals kederprofiel, klittenband
etc. op aanvraag.

Prijzen XL-materialen worden
berekend op basis van minimaal
1 m² per materiaal per order,
minimaal 0,5 m² per bestand/
afbeelding en op basis van juist
aangeleverde drukklare bestanden.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
en verzendkosten.

ECO materialen (prijs per m²) 

ECO frontlit
ECO mesh (Neomesh)
ECO block
ECO tex
ECO vlag (gerecycled PET materiaal)

ECO deco* (gerecycled PET materiaal)

ECO light*
ECO folie
     met ECO laminaat

ECO non-woven banner
ECO non-woven carpet
* geen meerprijs voor peesafwerking

Reboard (10 mm)

Reboard (16 mm)

Honingraat paneel (3,3 mm)

€ 14,95
€ 17,95
€ 26,95
€ 19,95
€ 12,95
€ 19,95
€ 26,95
€ 22,95
€ 32,95
€ 12,95
€ 34,95

€ 39,95
€ 42,95
€ 22,95

 

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!
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Fanvlaggen 

Fanvlag (inclusief mast)

175 x 175 cm (mast 390 cm)

300 x 350 cm (mast 530 cm)

€ 169,50 per stuk
€ 249,50 per stuk

De uiteindelijke prijzen worden
berekend op basis van minimaal
1 m² per materiaal per order en
minimaal 0,5 m² per bestand/
afbeelding. 

Prijzen zijn op basis van juist
aangeleverde en drukklare
bestanden. Alle prijzen zijn
exclusief 21% BTW en
verzendkosten. 

€ 29,95
€ 12,95
€ 19,95
€ 12,95
€ 39,95

Beachvlaggen (glanspolyester, inclusief mast en tas) 

Veer
 S - 67 x 187 cm
 M - 74 x 251 cm
 L - 104 x 364 cm
Druppel
 S - 77 x 137 cm
 M - 105 x 197 cm
 L - 122 x 274 cm
 XL - 154 x 333 cm
Banner
 S - 65 x 167 cm
 M - 76 x 275 cm
 L - 87 x 380 cm

Dubbelzijdig vlag  

Prijs per stuk

€ 49,95
€ 59,95
€ 89,95

€ 39,95
€ 49,95
€ 69,95
€ 99,95

€ 49,95
€ 69,95
€ 89,95

prijs op aanvraag

Accessoires

Watertank
Grondpen
Kruisvoet
Waterzak (t.b.v. kruisvoet)

Voetplaat (40 x 40 cm, 5,4 kg)

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!
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Roll-ups (inclusief aluminium cassette en draagtas) 

Classic
 85 x 200 cm
 100 x 120 cm
 120 x 200 cm
Premium
 85 x 200 cm
 100 x 200 cm
 120 x 200 cm
De Luxe
 85 x 200 cm
 100 x 200 cm
 120 x 200 cm
XXL (airtex) 
 200 x 200 cm
 200 x 250 cm
 200 x 300 cm

  

€ 39,95
€ 49,95
€ 59,95

€ 49,95
€ 59,95
€ 69,95

€ 69,95
€ 79,95
€ 89,95

€ 229,95
€ 259,95
€ 279,95

Prijzen zijn op basis van juist
aangeleverde en drukklare
bestanden. Alle prijzen zijn
exclusief 21% BTW en
verzendkosten. 

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!

Prijs per stuk
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Aluminium buizen

Diameter
 33,7 x 3 mm
 42 x 2 mm
 42 x 3 mm
 48 x 2 mm
 48 x 3 mm
 60 x 3 mm

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

Wij maken uitsluitend gebruik
van hoogwaardige aluminium
buizen en koppelingen.

We hebben een uitgebreid 
assortiment van meer dan
40 verschillende koppelingen,
waardoor altijd een deugdelijke
constructie gerealiseerd
kan worden. Wij maken graag
een prijsopgave op maat.

Alle prijzen zijn
exclusief 21% BTW en
verzendkosten. Textielframe

Muurframe
 15 mm profiel
 19 mm profiel
 27 mm profiel
Vrijstaand frame
 44 mm profiel
 80 mm profiel
LED frame
 55 mm profiel
 100 mm profiel

Wandmontage, hangen, vrijstaand, etc. etc. alles is mogelijk.
Wij adviseren je graag.

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

Pop-up frame

Verstelbaar frame (zwart)
(max 300 x 240 cm)

€ 199,95

Staat er niet tussen wat je zoekt? Neem contact met ons op, er is nog veel meer!
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Naast Exposure Company, voor de productie en levering en groot formaat print,
hebben wij het label Exposure Partners. Hiermee verzorgen wij grootschalige
brandingprojecten in binnen- en buitenland. We regelen de operatie van een
activatie, campagne, brand-event of tijdelijke exposure waar de beleving van het
merk, event of name-dropping voorop staat. 

Wij produceren, bouwen, monteren, vervoeren en demonteren, inclusief
alle benodigde materialen.

Een aantal van onze huuritems;

 - Mobiele abri’s (ook in XL)
 - Torenframes
 - Mobiele vlaggenmasten
 - Vele kilometers aluminium en koppelingen
 - Steigerframes
 - Photowalls
 - En nog veel meer...

Wij zijn gewend om uitdagingen aan te gaan en bekend met deadlines en
eisen van opdrachtgevers. Het is ons niet snel te groot!

We stoppen niet voordat het allemaal strak gemonteerd is, op de juiste plek,
op de juiste tijd en met de afgesproken materialen.

Kijk op onze website www.exposurepartners.nl voor meer info en portfolio
of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 


