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Met een ritswand van waarzitje.nl maakt u indruk!
Met een ritswand van ‘waarzitje.nl’ kunt u op eenvoudige wijze indruk maken. Op beurzen,
bij evenementen, tijdens klantendagen en/of presentaties. Zonder standbouwer zet u snel en
gemakkelijk uw eigen beurswand op. ‘Model THEATER’ wordt vaak ingezet in ontvangst-
en kantoorruimten en is uitermate geschikt om in alle rust een gesprek te voeren. 

Eenvoudig op te zetten
Het concept is eenvoudig. U ritst gewoon 
een doek om een aluminium buizenframe. 
Een doek met een eigenzinnig ontwerp en 
een full colour print. Bent u toe aan een
nieuwe stijl of hebt u voor een ander
beursthema gekozen? Dan hoeft u alleen
het doek te vervangen. ‘Waarzitje.nl’ biedt
diverse standaard designs, maar ontwerpt
uw ritswand eventueel ook op maat. 

 � Snelle (de)montage zonder gereedschap
 � Wasbaar doek met ritssluiting (30 graden)
 � Milieuvriendelijke full colour print
 � Inclusief compacte transporttas

Ritswand-systeem
Met een opvallende ritswand bent u verzekerd 
van een echte eyecatcher. Laat ‘waarzitje.nl’ 
een opvallende wand printen met uw logo
of een prikkelend design.

Wilt u een presentatiewand kopen of alleen 
een extra print? Ook daarmee zijn wij u graag 
van dienst. Voor een betaalbare presentatie-
wand bent u bij ons aan het juiste adres!

Informatie of bestellen:
info@waarzitje.nl



Met de meest gangbare ritswand ‘Model THEATER’, geeft u body aan uw kantoor of beursstand.
Het systeem is zonder gereedschap in een handomdraai opgezet.

Eigenschappen Specificatie Eigenschappen Specificatie

Gewicht 13 kg Print Full colour

Kleur zilver Zichtzijden 2

Materiaal Geanodiseerd aluminium Aantal zitplaatsen 2 - 4

Vorm C-vorm Doek verwisselbaar JA

Breedte 300 cm Opbouwtijd 5 - 10 minuten

Hoogte 230 cm Garantie frame 5 jaar

Diepte 260 cm Garantie doek 1 jaar

Profiel 32 x 1,5 mm Case soort Draagtas
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Wij leveren ritswanden in veschillende maten en designs. ‘Model THEATER’ is de meest verkochte
ritswand in ons assortiment. Als wij uw design opnemen als standaard, ontvangt u bovendien
een eenmalige cashback. 

Wandtype Bedrukking (full colour) Printservice Prijs (excl. btw)

Theater (frame + doek) Enkelzijdig Standaard design € 895,00

Theater (frame + doek) Dubbelzijdig Standaard design € 985,00

Doek (extra) Enkelzijdig Standaard design € 625,00

Doek (extra) Dubbelzijdig Standaard design € 715,00

Optioneel Ontwerp op maat € 425,00* (meerprijs)

Ondergrond (Ø 3,40 m) Kwaliteit Printservice Prijs (excl. btw)

Vloervinyl Standaard (2-delig) Standaard design € 585,00

Optioneel Ontwerp op maat € 170,00** (meerprijs)

Handling Levertijd Prijs (excl. btw)

Verzendkosten 1 - 2 weken €   35,00

* Indien wij uw ontwerp als ‘Standaard design’ in ons assortiment mogen opnemen, ontvangt u € 85,00 cashback (Mits uw ontwerp zich hiervoor leent).
** Indien wij uw ontwerp als ‘Standaard design’ in ons assortiment mogen opnemen, ontvangt u € 35,00 cashback (Mits uw ontwerp zich hiervoor leent).
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