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Droom je ervan om elk project er even uniek en 
uitzonderlijk te laten uitzien met een minimale inves-
tering? Koester je de ambitie om je activiteiten in het 
buitenland uit te bouwen zonder dat je daarvoor pal-
letten met kaders naar de andere kant van Europa 
hoeft te versturen? En wat zou je ervan denken om 
standen voor je klanten te kunnen ontwerpen zon-
der daarbij rekening te moeten houden met wat je 
op voorraad hebt? 

Op elk van deze vragen biedt ons wereldwijde ver-
huurnetwerk het antwoord. In onze beMatrix-ser-
vicecentra hebben we namelijk altijd een uitgebreid 
gamma kaders, verlichting en andere beMatrix-op-
lossingen op voorraad. Die leveren we waar je maar 
wilt, aan de gewenste snelheid en met de gepaste 
zorg.
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Wereldwijd verhuurnetwerk

Elke beMatrix-oplossing binnen handbereik

Wil je graag internationaal groeien zonder dat je daarvoor palletten met kaders naar de andere kant 
van Europa hoeft te versturen? Of droom je ervan om standen te kunnen ontwerpen voor je klanten 
zonder beperkt te worden door wat je op voorraad hebt? In beide gevallen biedt het wereldwijde ver-
huurnetwerk van beMatrix een passende oplossing.

Verhuur op korte en lange termijn

We bieden twee verschillende verhuurmogelijkheden aan zodat je altijd geniet van een gunstig tarief, 
en misschien nog interessanter, een spreiding van de kosten voor je beMatrix-project. Huren op korte 
termijn heeft een maximale looptijd van drie weken, op lange termijn is er een minimale looptijd van één 
jaar. Beide huurformules kunnen ook gecombineerd worden op basis van je specifieke behoeften.

Voordelen

BREED GAMMA
Kies uit alle beMatrix-op-
lossingen voor het creëren 
van unieke ervaringen.

KOSTENSPREIDING
Geen grote kosten in één 
keer bij verhuur op korte 
termijn.

HOGE KWALITEIT
Geniet overal van dezelfde 
beMatrix-kwaliteit.

MINDER TRANSPORT
Huur bij een Service 
Centre in je buurt of dicht 
bij de beurslocatie en ver-
laag zo de vervoerskosten.

DUURZAAM
Het systeem van beMatrix 
is het meest duurzame van 
de markt.

UITSTEKENDE SERVICE
Onze verhuur- en ser-
vicecentra hebben ook in 
het piekseizoen genoeg 
voorraad.
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Hoe gaan we te werk?

Contacteer ons!

Op basis van je locatie bren-
gen we je in contact met het 
Service Centre dat je het 
beste kan helpen.

1 2 3

4

Bestel

We helpen je bij het bepalen 
van de onderdelen die je 
nodig hebt om aan de wen-
sen van je klant te voldoen.

Na gebruik

Verpak en stapel onze pro-
ducten na het event zoals we 
ze hebben geleverd.

Levering

Laat je bestelling door ons 
leveren op de beurslocatie 
of op een ander adres, of 
kom alles ophalen in ons 
magazijn.

5
Tot binnenkort

Wij zijn tevreden als jij dat 
ook bent. We kijken al uit 
naar je volgende project!

Word duurzaam

Door te kiezen voor ons 
Global Rental Network 
dalen je transportkosten en 
verklein je je ecologische 
voetafdruk.

6

Wist je dat?
We een 24/7 ophaalservice aanbieden 
voor de meest dringende projecten.

"Gebruik maken van de diensten van het beMatrix Rental netwerk is als een onuitputtelijke uitbreiding 
van onze eigen voorraad. Het huren van extra kaders is vooral handig bij grote evenementen. De impact 
op de liquiditeit is kleiner en we winnen aan flexibiliteit in het bedienen van onze klanten" - Christian 
Verel

Verel Building 
Experiences (NL)
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Beschikbare producten

Kaders
Het originele kadersysteem met grote gaten op basis van de 62 
mm matrix. Recht, gebogen, deurkaders… voor tal van toepas-
singen: standenbouw, events, displays, pop-ups, vergaderzalen… 
Ontworpen met het oog op maximale creativiteit. De kaders kunnen 
als wand, vloer en plafond gebruikt worden: de perfecte 360° op-
lossing. Dezelfde structuur met telkens een andere look: door de 
structuur te bedekken met andere panelen of doeken of de kaders 
in een andere opstelling te gebruiken, geef je elke stand een uniek 
ontwerp.

LEDskin®

LEDskin® is een revolutionair product voor de opbouw van standen 
en events. LEDskin® biedt je enerzijds eindeloze creatieve mo-
gelijkheden en garandeert anderzijds een snelle opbouw en een 
verzorgde uitstraling van je stand. LEDskin® werd ontwikkeld voor 
binnengebruik en kan perfect geïntegreerd worden in ons bestaan-

de b62-kadersysteem.

iZi-gamma
Bovenop het veelzijdige beMatrix-kadersysteem dat je eindeloos 
veel mogelijkheden biedt, is er nu ook het iZi-gamma: modulair 
meubilair zoals bars, tafels, displays en signage voor de final touch 
van je stand. Het iZi-meubilair heeft dezelfde troeven als ons kader-
systeem: het is modulair, ideaal voor tijdelijke constructies, eenvou-
dig personaliseerbaar met al dan niet bedrukte panelen of doeken, 
snel in elkaar te zetten…  

Onderdelen
Ons systeem is ontworpen met het oog op eenvoud en gebruiksge-
mak. We gebruiken dus geen gemengde of complexe verbindingen. 
Onze duurzame dubbele klemmen, sleufconnectoren, lichtgewicht 
positioneringspins of verbinders voor de montage van kaders ter 
plaatse garanderen een snelle opbouw en de stabiliteit van de 

constructie.

Xtreme Solutions
De standenbouwwereld blijft evolueren. Standen worden almaar 
groter en opvallender en door de invloeden uit de audiovisuele sec-
tor neemt de draagkracht van de constructies verder toe. Bij beMatrix 
volgen we de trends uit onze sector op de voet en op basis daarvan 
hebben we de ‘Xtreme solutions’ ontwikkeld.

Verlichting
Zet je stand in de kijker met onze verlichtingsoplossin-

gen: van ceLight over Track Light tot SAM Light, BIG 
Light   and BIG SAM Light met alle benodigde kabels.
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We hebben servicecentra in volgende landen:

• België
• Frankrijk
• Duitsland
• Nederland
• Scandinavië
• Polen
• Verenigd Koninkrijk
• Italië

“We kunnen erop vertrouwen dat het beMatrix Service Centre in het VK ons altijd snel en 24/7 oplossin-
gen kan bieden. Het advies van hun experts krijgen we erbovenop. Het hoge serviceniveau illustreert de 
ambitie van beMatrix om de event- en beurssector zo goed mogelijk te ondersteunen.” - Lewis Walters

Priority 
Graphics (UK)



0
2

K
o

rt
e

 t
e

rm
ijn



16 17

Heb je beMatrix-materiaal nodig voor één specifiek evenement met een korte looptijd? Dan is huren op 
korte termijn de beste oplossing voor jou. Je kan bij ons huren voor minimum één week en maximum 
drie weken. Wij leveren 24/7 service en hebben zelfs een noodverhuuroplossing voor het geval je last 
minute nog iets nodig hebt.

Diensten

Wij kunnen je bestelling leveren op de eventlocatie of je kan ze zelf afhalen in het magazijn van een van 
onze servicecentra. Als je wil dat we eerst een proefbouw maken voor je klant, kies dan voor onze pre-
built service. Wij bouwen je stand dan op in ons warehouse en controleren zo of de panelen, doeken en 
afwerking passen op de kaderstructuur. Door deze voorbereiding vermijd je stress tijdens de eigenlijke 
opbouw van het event.

Verhuur op korte termijn
Waarom huren op korte termijn?

Wist je dat?
RSC België een container 
voor het gebouw heeft ge-
plaatst voor nood-afhalingen 
buiten de kantooruren.

© Käferstein (DE)

© Käferstein (DE)

© Decorkliniek (BE)
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Verhuur op lange termijn
Huren voor één jaar of meer?

Wil je beMatrix-kaders op voorraad houden zonder er op voorhand in te moeten investeren? Dan is onze 
verhuurformule op lange termijn misschien iets voor jou. Bij deze huuroplossing krijg je minstens 200 
nieuwe kaders voor minimum 12 maanden en betaal je een maandelijks bedrag. Dit kan je aanvullen 
met het basisassortiment dat we op korte termijn verhuren. 

Praktisch

Wij kunnen je bestelling leveren of je kan ze zelf afhalen in het magazijn van een van onze servicecentra. 
De betaling verloopt via domiciliëring. Je ontvangt dus elke maand een factuur. Binnen de minimale 
huurtermijn van één jaar kan je het huurcontract niet wijzigen, daarna is het jaarlijks opzegbaar. Deze 
huurformule bieden we enkel aan binnen de EU.

Voordelen van het verhuurnetwerk

Kies je om te werken met beMatrix, dan kan je rekenen op de continue ondersteuning door een erva-
ren, professioneel team dat in alle fasen van je project met je meedenkt. Dat begint bij het ontwerp: je 
ideeën worden vertaald in een technische tekening. De gedetailleerde onderdelenlijsten en duidelijke 
montagetekeningen besparen je daarna veel tijd tijdens de opbouw.

Voor, tijdens en ook na je project staat beMatrix altijd voor je klaar. Als beMatrix-klant kan je rekenen op 
een uitgebreid en innovatief productgamma, creativiteit die leidt tot inventieve ontwerpen, grondige 
technische en commerciële ondersteuning, flexibele levertermijnen en alle voordelen van een sterk, 
samenhangend internationaal verkoopnetwerk.

@ D'M&S (BE)



22 23

De 8 pijlers van beMatrix

Kwaliteitsgarantie
beMatrix produceert zijn kaders volledig 
inhouse. Hierdoor behouden we 100% con-
trole over elke stap in het productieproces. 
Continue optimalisatie en innovatie zorgen 
ervoor dat het systeem blijft beantwoorden 
aan de eisen van de markt.

Designvrijheid
Een beMatrix-stand koppelt de voordelen 
van een modulair systeem aan de mogelijk-
heden van maatwerk. Nagenoeg alle vor-
men, lijnen en constructies zijn denkbaar en 
haalbaar. Met dezelfde kaders kunnen zeer 
uiteenlopende standconcepten gecreëerd 
worden.

Hoge afwerkingsgraad
Het beMatrix-standenbouwsysteem beschikt 
over heel wat tools en accessoires om de 
stand volgens eigen wensen af te werken. 
Met de aankleding, de ‘skin’, kan het kader-
systeem zelfs volledig onzichtbaar gemaakt 
worden. Dankzij ons ‘seamless’ concept ziet 
u bovendien geen enkele naad!

Lichtgewicht
Het aluminium kadersysteem is lichtgewicht 
en dus uitermate ergonomisch én ecolo-
gisch: de standenbouwer hoeft niet met 
zware structuren te zeulen en het trans-
portgewicht én de uitstoot blijven beperkt.

Snel
Het beMatrix-systeem staat voor een snelle 
op- en afbouw. Door het lichte gewixcht, de 
eenvoud en de montage zonder gereed-
schap bespaar je heel wat tijd. Daardoor 
kun je meer aandacht besteden aan de af-
werking en zo duidelijk het verschil maken 
met andere standen.

Lange levensduur
Het systeem is uiterst stevig en hierdoor 
eindeloos herbruikbaar. Sporen van slijtage 
verkorten de levensduur niet, omdat het 
systeem in de stand onzichtbaar gemaakt 
kan worden.

Ecologisch verantwoord
Door zijn lichte gewicht, zijn lange levens-
duur en zijn modulariteit is het beMatrix-ka-
dersysteem het meest duurzame systeem 
op de markt. Bovendien is onbehandeld 
aluminium 100% recycleerbaar en kan het 
zonder kwaliteitsverlies gewoon herge-
bruikt worden.

Internationaal netwerk
beMatrix heeft drie productiesites en we-
reldwijd verschillende servicehubs om 
van dichtbij ondersteuning te bieden. Het 
bePartner-netwerk groepeert de echte  
ambassadeurs van het beMatrix-kadersys-
teem, elk met hun eigen specialisatie: stan-
denbouw, prints, LEDskin®, rental, double 
deck… Een creatieve kruisbestuiving waar 
u als klant maximaal van profiteert. 
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bePartners tot je dienst

bePartner build
De bePartners beschikken over een ruime 
voorraad kaders en toebehoren, integre-
ren onze nieuwste innovaties, denken 
out-of-the-box en dragen een optimale 
dienstverlening hoog in het vaandel.

bePartner LEDskin®

Onze LEDskin® bePartners hebben een 
minimumvoorraad LEDskin® en een jaren-
lange ervaring in de audiovisuele sector.
Zij kunnen u helpen met een perfecte inte-
gratie van LEDskin® in uw beMatrix stand en 
het opzetten van een opvallende content. 

bePartner LEDskin® content
Heeft u al LEDskin® ter beschikking, 
maar bent u nog op zoek naar een par-
tij die u kan helpen met uw content?
Onze content partners zullen u met 
raad en daad bijstaan van de con-
tent creatie tot en met een optimale 
weergave op uw LEDskin® opstelling.

bePartner printed textiles
Het drukken van een doek op maat is een 
echt precisiewerk. Onze bePartners voor 
textielprint hebben bewezen dat zij dit 
helemaal onder de knie hebben en leve-
ren hierbij steeds een perfecte service.

bePartner printed panels
Het drukken van een invulpanelen voor onze beMa-
trix frames lijkt eenvoudig, maar is niet altijd een si-
necure. Onze bePartners voor print panelen hebben 
bewezen dat zij dit helemaal onder de knie hebben 
en leveren hierbij steeds een perfecte service.



Kom op bezoek
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Neem contact met ons op
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Boost je inspiratie
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


