Concepten
die imponeren op
de beursvloer.
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Linksom kijken.
Rechtsom kijken.
De bezoeker kan
er niet omheen.
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Van Straaten is sinds 1918 de ideale partner voor standontwerpers- en
bouwers. Waarom? Omdat wij alles in huis hebben voor de meest
creatieve beursconcepten. Wij leveren imponerende prints,
gebruikmakend van een breed portfolio aan print media. Daarnaast
bouwen wij aluminium constructies voor stands in elke gewenste
hoek en maat. Recht, gebogen en met onze 3D-prints in elke vorm.
Deze expertise, gecombineerd met onze jarenlange ervaring
en onze internationale aanwezigheid, maakt dat gerenommeerde
professionals keer op keer bij Van Straaten aankloppen voor
de uitvoering van hun ideeën.
Ons team helpt professionals in de standbouw
vanaf het eerste schetsontwerp met het
realiseren van beursconcepten die spraakmakend
en effectief zijn. Als allround partner bieden we
totaaloplossingen, van advies bij het ontwerp
tot print, confectie en indien gewenst efficiënte
montage. Gerenommeerde partijen en bedrijven
als CAS Exhibition Partners, Tausch Brand
Sensations en GES, Global Experience Specialists
werken al jarenlang met Van Straaten aan
spraakmakende concepten die imponeren
op de beursvloer.

Wij verzorgen spraakmakende
beursconcepten, van frame
tot print. Wereldwijd.
Effectieve visual branding vraagt om échte expertise. Verschillende
disciplines komen samen: ontwerp, projectmanagement, print, confectie,
logistiek en montage. Bij Van Straaten vindt u al deze disciplines onder
één dak. Waarbij voor ons geldt: afspraak is afspraak, zonder verrassingen.
Altijd én voor het hele traject van ontwerp tot oplevering, op ieder moment
en op elke locatie.
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Ontwerp
Wij adviseren uw team bij het ontwerpen van innovatieve
beursconcepten, rekening houdend met de modernste
technieken en de wensen en het budget van uw klant.

Projectmanagement
Omdat elk project maatwerk is begeleidt een vaste
projectmanager uw project. Onze projectmanagers hebben
jarenlange ervaring. In samenspraak met u voeren zij elk
details van het beursconcept uit, van de (gebogen) aluminium
profielen tot alle prints & displays. Ook zal een van onze
experts, indien gewenst, regelmatig updates bij u op locatie
geven over nieuwe producten en materialen beschikbaar in
de markt, zodat u altijd de meest innovatieve oplossingen
kunt bieden aan uw klanten.

Productie
Wij zijn trendsetter in de ontwikkeling en toepassing
van nieuwe materialen en printtechnieken. Alle
elementen worden in onze eigen productiefaciliteit
geprint en geconfectioneerd, waardoor u gegarandeerd
bent van optimale kwaliteit. Omdat wij zelf produceren
bieden wij veel flexibiliteit. Ook dat wat onmogelijk lijkt
maken we graag mogelijk.

Confectie en afwerking
Elk onderdeel van het beursconcept wordt op maat
gemaakt. Ons confectieatelier speelt een cruciale rol in
dit traject. Hier worden alle materialen op maat gesneden
en puntgaaf afgewerkt.

Logistiek
Van Straaten verzorgt in samenspraak met u de logistieke
afhandeling. Zo wordt elk element op tijd op de juiste plaats
afgeleverd. Wereldwijd.

Montage
Alle constructies constructies worden voor het verlaten van
de fabriek door ons montageteam opgebouwd, waarbij we
ook alle doeken inpassen. Dit doen wij zodat u zeker weet
dat alles op locatie perfect gemonteerd kan worden. Zo komt
u nooit voor verrassingen te staan. Van Straaten ondersteunt
u desgevraagd met de professionele installatie. Wereldwijd.

Voor elke beurs
en elke klant een
passende oplossing.
Van Straaten biedt standontwerpers- en bouwers een uniek
pakket van expertise, diensten en producten. Wij bouwen
constructies die nergens anders te vinden zijn. Voor ons geldt:
‘The Sky is not the Limit, it’s just a start’.

Eyecatchers
Een echt spectaculaire eyecatcher gezien op een
beursvloer? Dan is de kans groot dat deze door
Van Straaten is ontwikkeld. Van Straaten is een
wereldwijde marktleider in het bouwen van eyecatchers.
Van eenvoudige ronde of hoekige vormen tot
ongeëvenaarde 3D-constructies gebruik makend
van 3D-geprinte hoeken en gebogen vormen.

Specials
Gebruikmakend van alle kennis, expertise en
productiemogelijkheden die wij in huis hebben creëren
wij, samen met onze partners, speciale constructies die
in het oog springen. Een L-shaped structure met hoeken
in elke gewenste graad? Geen probleem. Een gebogen
constructie om een vergaderruimte te creëren op
een stand? Wij regelen het. Welke vorm of toepassing
u ook bedenkt, wij maken het.
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Slimframes
Van Straaten biedt een breed assortiment
slimframes voor het presenteren van visuals.
Slimframes zijn lichtgewicht, bijna onzichtbaar
en geschikt om overal op te hangen. Slimframes
kunnen van achteren worden belicht met
LED-verlichting, wat zorgt voor een betoverende,
hightech uitstraling die standconcepten echt tot
leven brengt.

Lightboxen
Voor nog meer leven bieden wij een assortiment
van lightboxen, ook wel LED lichtbakken
genoemd. Deze lightboxen zijn tegen wanden
te gebruiken, maar ook vrijstaand, waarbij aan
beide zijden visuals zichtbaar zijn. De lightboxen
zijn in plaats van een statische print ook te
voorzien van dynamische visuals.

Print Media
Zoveel toepassingen, zoveel materialen.
Van Straaten beschikt over bijna
200 verschillende materiaalsoorten,
van UV-textiles tot Visual Magnetics en
zelfklevend vinyl. Ons team adviseert u
graag over de juiste toepassing
voor het gewenste resultaat.

Een visuele indruk
van ons portfolio.
DSM Coating Resins
Kubik, Beemsterboer en Van Straaten
hebben voor DSM Coating Resins een
uniek concept gerealiseerd. In het design
stond een grote bloem centraal, gecreëerd
met behulp van gebogen aluminium
profielen. Aan beide kanten zijn doeken
in verschillende kleuren en formaten
gespannen. Er is gebruik gemaakt van
aluminium frames, gekoppeld in hoeken
van verschillende graden met behulp van
3D-geprinte hoekstukken.

SONY
Een stand waar gebruik is gemaakt van een
standaard eyecatcher met visuals aan de
buitenkant en zwart aan de binnenkant.
Hieronder een gebogen profiel in de vorm
van een donut, met VS-Whiteback Blockout
textile gecombineerd met verlichting.
Van geprinte patronen op (hergebruikt)
laminaat is een theater gebouwd.
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Gerenommeerde bedrijven als CAS Exhibition Partners,
Tausch Brand Sensations en GES, Global Experience
Specialists werken al jarenlang met Van Straaten aan
spraakmakende concepten die imponeren op de beursvloer.

SIPA
Voor deze eilandstand heeft Van Straaten
meegewerkt aan de productie en
montage van alle visuals en stoffen. Met
aluminium frames is een L-Shape structure
gemaakt met daarbovenop 6 vleugels.
Voor de hoeken is gebruik gemaakt van
3D-geprinte hoekverbindingen. Er is gebruik
gemaakt van een combinatie van stoffen
en materialen, satijn voor een metallic
uitstraling tot blockout textiel met een
witte achterkant. Voor extra leven is gebruik
gemaakt van LED-lightboxen.

Tausch Brand Sensations
Van Straaten werkt regelmatig samen met
Tausch Brand Sensations. Zo heeft Van
Straaten de print media verzorgd op Medica
Dusseldorf voor de stands van CGM, Omron
en Primedic. Drie totaal verschillende stands
die zorgen voor een WOW factor door een
combinatie van innovatief ontwerp en
high-quality visual branding. Tausch Brand
Sensations en Van Straaten zorgen ervoor
elk bedrijf in staat is zijn eigen DNA in te
brengen in designs & prints om optimaal
zichtbaar te zijn voor het publiek.

Van Straaten:
Let’s Impress!
Van Straaten is sinds 1918 is hét allround
productiebedrijf voor innovatieve visuele
branding voor interieurs en exterieurs.
Samen met onze klanten brengen we
ruimtes tot leven. Innovatie, vakmanschap
en betrouwbaarheid zit in ons DNA, waarbij
voor ons geldt: afspraak is afspraak. Altijd
én voor het hele traject, van ontwerp tot
oplevering, op ieder moment en op elke
locatie. Zo creëren we samen met u, zonder
verrassingen, indrukwekkende resultaten
waar iedereen trots op is. Let’s Impress!

Meer informatie
Uiteraard vindt u op onze website
nog veel meer voorbeelden van wat
Van Straaten voor haar opdrachtgevers
heeft mogen verzorgen. Wilt u met
eigen ogen zien wat wij voor u kunnen
betekenen? Dan nodigen wij u graag
uit voor een rondleiding door onze
productiefaciliteit & onze showroom.

Contact
www.vanstraaten.com
Van Straaten hoofdkantoor

Van Straaten GmbH

Schipholweg 939
2143 CE Boesingheliede
(Schiphol Airport)
Nederland

Thomas-Müntzer-Strasse 14
99974 Mühlhausen / Thüringen
Deutschland

Telefoon: +31 (0)23 555 18 61
E-mail: info@vanstraaten.com
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Telefoon: +49 (0)3601 408 66 99
E-mail: info@vanstraaten.com

Cees Smit Inc, a Van Straaten
Group division
7545 Irvine Center Drive, Suite 200
Irvine, CA 92618
United States of America
Telefoon: +1 (949) 623-8389
E-mail: info@ceessmit.com

