
Wandman®

EEN BEURS OP KOMST?
WIJ MAKEN HET U GRAAG GEMAKKELIJK!

DE WM-LIGHT IS EEN INNOVATIEVE & 
INGENIEUZE MODULEERBARE WAND, 
ONTWORPEN DOOR WANDMAN®

“

“
De WM-Light is een moduleerbare kader die onmiddellijk 

klaar is voor razendsnelle constructie. Er zijn nagenoeg geen 

koppelstukken nodig om de magnetische aluminium kaders 

aaneen te schakelen, waardoor een stand bouwen in een mum 

van tijd gebeurt. Bovendien zijn de kaders hol en dus superlicht 

en makkelijk te hanteren. De constructie kan gemakkelijk nog 

versterkt worden door extra vergrendelingen, waardoor het 

geheel muurvast staat. Daarbij komt nog dat dit het mooiste 

gestandaardiseerde en gepatenteerde standensysteem op de 

markt is. Door de extreem smalle naden ziet de stand eruit als 

één strak, visueel sterk geheel. Het plaatmateriaal dat op de 

kaders wordt bevestigd, kan uiteraard naar believen worden 

gepersonaliseerd. Daarbovenop is dit revolutionaire systeem 

erg budgetvriendelijk. Kortom, de ideale vertegenwoordiger 

voor uw firma op een expo! 



WAAROM KIEZEN VOOR WANDMAN
MET UW BEDRIJF? 

LET’S TALK
FACTS & NUMBERS

KG Amper 6,3 kg 2480 x 990 x 70 mmMateriaal: Geanodiseerd aluminium

Super snelle montage door het eigen WM-Magneetsysteem.

Geen tientallen koppelstukken om de stevigheid van uw stand te 
garanderen. De WM-kader is voorzien van het ingenieuze WM-pin & 
sleufsysteem waarmee u de standen een extra versteviging geeft.

Door het gebruik van holle kaders is de WM-LIGHT niet enkel 
vederlicht, maar biedt hij ook de mogelijkheid tot het subtiel 
opbergen van allerhande kabels & elektriciteitsvoorzieningen.

Het WM-Light frame wordt afgewerkt met standaard witte forex-
platen (3mm dik) die volledig kunnen gepersonaliseerd worden naar 
de wensen van de klant.

Gratis demonstratie bij verkoop!

Optioneel: wandspots, tapijt, fl atscreens, 
fi rmabenaming, opbergruimte, “truss”-verlichting,...

De WM-kader is een gepatenteerd product!
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