Van Straaten en kubik produceren uniek
beursconcept met gebogen aluminium
profielen en 3D prints
Kubik, gespecialiseerd in het ontwerpen van ervaringen heeft in
samenwerking met Van Straaten een unieke stand ontwikkeld
voor hun klant DSM Coating Resins. De stand voor de European
Coatings Show 2015 in Neurenberg is gemaakt met behulp van
gebogen aluminium profielen. Centraal in deze stand staat een
gecompliceerde bloemvorm met doeken in verschillende kleuren
en maten, gespannen in de gebogen aluminium profielen. Een
uniek en opvallend visueel concept.
Kubik ontwerpt, ontwikkelt en realiseert al 25 jaar beurspresentaties, events en
retailconcepten voor internationale merken en bedrijven. Het motto van deze
onderneming is: onvergetelijke ervaringen beginnen met creatieve ideeën. Voor DSM
wilde kubik een stand ontwikkelen die echt indruk zou maken op de beursvloer. Een
stand die eruit springt, visueel aantrekkelijk is en vooral vernieuwend. Omdat het
werken met gebogen aluminium profielen een nieuwe techniek is op het gebied van
standbouw bedacht kubik een concept met een bloem, voortbordurend op het logo
van DSM, als centraal zwevend middelpunt van de stand. Van Straaten, expert in dit
soort specials voor standbouw, heeft deze stand op basis van gebogen aluminium
profielen voor kubik geproduceerd en getest.

Eindeloze mogelijkheden met aluminium profielen
Aluminium profielen zijn een goed alternatief voor houten constructies. Ze zijn licht
van gewicht en flexibel. Je kunt de profielen buigen, waardoor eigenlijk elk ontwerp,
in elke vorm gemaakt kan worden. De prints die hierin worden gespannen zijn
eenvoudig te verwisselen. Hierdoor wordt het mogelijk om de stand effectief her te
gebruiken en wordt met slechts enkele nieuwe prints een compleet nieuw uiterlijk
gerealiseerd.

Over kubik, beyond imagination®
Bij kubik worden ideeën omgezet in
unieke onvergetelijke ervaringen die
verder gaan dan de verbeelding. Al
meer dan 25 jaar ontwerpen, fabriceren,
installeren en beheren de medewerkers
van kubik onvergetelijke ervaringen
voor beurzen, tentoonstellingen
en evenementen voor bedrijven,
instellingen en musea over de hele
wereld.

Een kleurrijke bloem
Op basis van de ontwerptekeningen van kubik is Van Straaten aan de slag gegaan.
Eerst zijn de vormen vertaalt in 3D tekeningen, waarna elk blad van de bloem bij
Van Straaten als proef is ontwikkeld, geconfectioneerd en gemonteerd.

“Bij Van Straaten wordt
elke constructie vooraf
opgebouwd en getest,
zo zijn we verzekerd
van optimale kwaliteit
en komen we niet voor
verrassingen te staan.”
Hans Wolters,
kubik

Waarom Van Straaten
• Altijd bereikbaar
• Goede outputcontrole
• In voor een uitdaging
• Specialisten in eyecatchers en specials
• Gebruik van de nieuwste technieken
• Hoogstaande kwaliteit

“Het team van Van Straaten denkt mee,
is niet bang voor een uitdaging en het
bedrijf doet er alles aan om ten allen
tijde hoogstaande kwaliteit te leveren.”

Samenwerking
Kubik werkt al jarenlang samen
met van Straaten voor de visuele
uitvoering van hun ontwerpen ten
behoeve van stands en exposities.

Hans Wolters,
kubik

Uniek is dat de gebogen frames zijn gekoppeld in hoeken van verschillende graden met
behulp van 3D geprinte hoekstukken.
Hans Wolters van kubik: “Het design van de bloem is uniek en kan alleen gerealiseerd
worden met behulp van moderne 3D printers en hele goede outputcontrole. Dit is waar
de kracht van Van Straaten ligt. Wij willen er zeker van zijn dat ons ontwerp tot in de
perfectie wordt uitgevoerd, met de juiste maatvoering, prints en materialen. Bij Van
Straaten wordt elke constructie vooraf opgebouwd en getest, zo zijn we verzekerd
van optimale kwaliteit en komen we niet voor verrassingen te staan. Als we met
Van Straaten werken weten we 100% zeker dat we de constructie op locatie zonder
oponthoud succesvol kunnen monteren.”

Experts in eyecatchers en speciale constructies
Van Straaten is de enige partij in Nederland die deze constructies in zijn geheel
ontwikkelt en meedenkt in het design. Kubik en DSM zijn erg tevreden met het resultaat:
“In onze branche zijn er vele partijen die printtechnieken aanbieden. Voor ons is Van
Straaten de enige partij in Nederland die naast printtechnieken ook eyecatchers en
speciale constructies ontwikkelt, produceert en test op hoogstaand niveau. Het team
van Van Straaten denkt mee, is niet bang voor een uitdaging en het bedrijf doet er alles
aan om ten allen tijde hoogstaande kwaliteit te leveren.”

Producten en materialen
• Speciale constructies (specials)
• Eyecatchers
• 3D profielen & aluminium frames
• Lightboxes
• Grootformaat prints

Over Van Straaten
Van Straaten is het toonaangevende productiebedrijf voor innovatieve
visuele communicatie. Bij ons vindt u alles voor grootformaat en special
print projects onder één dak: van conceptontwikkeling en -realisatie met
sublieme prints en frames, tot vakkundige afwerking en montage op
locatie. Ontdek zelf waarom professionals voor Van Straaten kiezen. Kijk
op www.vanstraaten.com, neem contact op met uw accountmanager of
bel ons op +31 (0)23 - 555 18 61.

Foto’s: kubik

