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Ben je onze Kickoff pakketten al tegengekomen? 
Dit zijn kant-en-klare standenbouwpakketten, 
waarmee je meteen aan de slag kan. Je kan kiezen 
uit de pakketten START, EXTRA en DELUX; EXTRA 
en DELUX zijn uitbreidingspakketten, waarmee je 
extra’s toevoegt aan het starterspakket.

Ideaal voor starters dankzij de scherpe prijs! Geen 
ervaring nodig, wij delen graag onze kennis. Ontdek 
alles over de Kickoff pakketten in deze brochure.
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Kickoff pakketten
Waarom een Kickoff pakket kopen?

Vraag je je af wat de voordelen zijn van een Kickoff pakket? We hebben een aantal van onze kwalitatief 
hoogstaande beMatrix producten gebundeld in drie budgetvriendelijke startpakketten. 

Je kan rekenen op de gevestigde beMatrix waarden:
• Wij staan voor een snelle op- en afbouw
• Je hebt geen gereedschap nodig om je standen op te bouwen
• Onze modulaire kaders zijn licht, gebruiksvriendelijk en 100% herbruikbaar
• In alles wat we doen proberen we zo duurzaam mogelijk te zijn 

Voordelen

Lichtgewicht trolley
Onze lichtgewicht trolley kan worden gebruikt om de Kickoff pakketten 
gemakkelijk te vervoeren. De trolley is inbegrepen in het Start pakket, 
maar kan ook afzonderlijk worden aangekocht. 

10% Korting
In de brutoprijs van de Kickoff pakketten is een korting van 10% 

verrekend. De aankoop van een pakket is dus 
voordeliger dan de aankoop van alle stukken afzonderlijk. 

DISCOUNT
-10%

Verhuur servicecentra
Onze lokale servicecentra bieden verschillende huuroplossingen op 
korte en lange termijn en ondersteunen je bij dringende zaken. Bezoek 
de website voor een overzicht van producten en centra. 

Overzicht

beMatrix biedt drie verschillende Kickoff pakketten aan: Start, Extra en Delux.  Alle pakketten zijn 
samengesteld op basis van onze expertise, zodat je met een kleine voorraad veel verschillende op-
stellingen kan bouwen. Je ontvangt het Kickoff pakket met b62 kaders, alle benodigde connectoren en 
allerhande accessoires om de stand compleet te maken. Elk pakket bevat ook een technische tekening 
en een paneelplan (in .PDF en .DXF). 

Kickoff Start Pakket
Het Kickoff Start Pakket bevat rechte kaders, een pivoterende deur, 
SAM-verlichting, een basisset aan connectoren en een trolley. 

Kickoff Extra Pakket
Het Kickoff Extra Pakket bevat gebogen kaders, kleine kaders, afdek-
profielen, een baseplate, een flatscreenhouder en shelf brackets.

Kickoff Delux Pakket
Het Kickoff Delux Pakket bevat een set kaders in verschillende maten, 
een sideLED lichtbak en een vloer. Het Delux Pakket bevat ook de mid-
delen om een wand onder een hoek te plaatsen.
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Laat je inspireren door de volgende combinaties, die volledig met het Start Pakket kunnen worden 
gebouwd. 

Start Pakket

Laat je inspireren door de volgende combinaties, die volledig met het Extra Pakket kunnen worden 
gebouwd.

Extra Pakket

6x32x6

3x3 3x3 4x4

5x4

3x6

5x5
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Delux Pakket

De beMatrix Kickoff pakketten laten perfect toe om LEDskin® te integreren, zoals je kan zien op de 
inspirerende ontwerpen hieronder. LEDskin® kan worden gekocht of gehuurd op korte of lange termijn 
via ons internationale Global Rental Network. 

LEDskin® integratie

5x3 6x3

5x4 9x4

Een perfecte fit
LEDskin® is verkrijgbaar in 3 pixel-
formaten: 1.9, 2.5 en 3.1 mm. Dit 
garandeert een optimale resolutie, 
helderheid en responsiviteit.

Dankzij de afmetingen van de LED 
passen ze perfect in het beMa-
trix-concept. Zowel het kader als de 
LEDskin® hebben een dikte van 62 
mm.  

Geïnteresseerd in het huren van LEDskin®? 

Download de Global Rental Network brochure op www.beMatrix.com.

Laat je inspireren door de volgende combinaties, die volledig met het Start + Extra + Delux Pakket 
kunnen worden gebouwd.

http://www.beMatrix.com
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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 be-
schikt over heel wat tools en accessoires 
om de stand volgens eigen wensen af te 
werken. Met de aankleding, de ‘skin’, kan 
het kadersysteem zelfs volledig onzichtbaar 
gemaakt worden. Dankzij ons ‘seamless’ 
concept zie je 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 hergebruikt
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 je helpen met een perfecte inte-
gratie van LEDskin® in je beMatrix stand en 
het opzetten van een opvallende content. 

bePartner LEDskin® content
Heb je al LEDskin® ter beschikking, maar 
ben je nog op zoek naar een partij die je kan 
helpen met content?Onze content part-
ners zullen je met raad en daad bijstaan 
van de content creatie tot en met een opti-
male weergave op de 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 panelen voor onze beMatrix 
kaders lijkt eenvoudig, maar is niet altijd een sine-
cure. Onze bePartners voor print panelen hebben 
bewezen dat zij dit helemaal onder de knie hebben 
en leveren hierbij steeds een perfecte service.
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Global Rental Network: korte en lange termijn

Je wil dat elk van jouw projecten uniek en uitmuntend is met een minimum aan investering? Je wil jouw 
bedrijf internationaal laten groeien zonder onnodig te betalen voor het verschepen van palletten met 
kaders naar de andere kant van Europa? Of wat dacht je van het ontwerpen van ervaringen voor jouw 
klanten zonder beperkt te worden door de grenzen van je voorraad? In elk geval is het Global Rental 
Network het antwoord. Onze beMatrix Service Centers slaan een groot assortiment kaders, verlichting 
en andere beMatrix oplossingen op om jou te ondersteunen. Wij leveren overal met de nodige zorg en 
spoed.

Wij bieden twee verschillende huurmogelijkheden zodat je een voordelige prijs krijgt en, misschien nog 
interessanter, een spreiding van de kosten voor jouw beMatrix project. Huren op korte termijn heeft een 
looptijd van maximum drie weken. De voorwaarde om op lange termijn te huren is een minimale looptijd 
van zes maanden. Beide huurformules kunnen ook gecombineerd worden, afhankelijk van jouw spe-
cifieke behoeften. Neem nu contact met ons op voor jouw persoonlijke huuroplossing. Je accountma-
nager zal helpen beslissen wat de beste optie is, afhankelijk van het type producten dat je nodig hebt.



Kom eens langs
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

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

of boost je inspiratie
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


