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beMatrix is de enige echte erfgenaam en de Belgische fabrikant van het originele kadersysteem met 
grote gaten, dat in 1993 op de markt werd gebracht. beMatrix maakt een positief verschil voor de 
eventsector dankzij duurzame oplossingen met een maximaal gebruiksgemak en een grotere return 
voor de klant. 

We willen het toonaangevende systeem aanbieden voor eenvoudige en duurzame 
eventbouw.
Het systeem van beMatrix biedt evenementenbouwers en exposanten eindeloze 
mogelijkheden voor beursstanden, congreswanden, indoor- en outdoorevents en 
pop-upconcepten.

Eenvoudige en 
duurzame eventbouw

Een duurzame stap voorwaarts: kaders met ECO+ finish.
beMatrix bracht enkele jaren geleden het ECO-kader op de markt als alternatief voor 
het geanodiseerde kader. Anodisatie is namelijk een chemische behandeling die 
schadelijk is voor het milieu. Deze afwerkingstechniek vervingen we daarom door een 
borsteltechniek die de kaders dezelfde look geeft als de geanodiseerde kaders, maar 
dan zonder het milieu te belasten.

Benieuwd naar wat 
we nog doen om onze 
impact op het milieu te 
verkleinen? Lees ons 
duurzaamheidscharter 
op www.beMatrix.com. 
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Duurzaam
systeem

De kaders kunnen eindeloos 
worden hergebruikt. Ze zijn 
ook recycleerbaar met een 
minimum aan energie en 
zonder kwaliteitsverlies.

Internationaal
netwerk

Er is altijd iemand in de 
buurt die je kan helpen. Via 
het beMatrix-netwerk is 
beMatrix wereldwijd actief.

Lokale service en
voorraad dichtbij

Onze wereldwijde verhuur- en servicecentra ondersteunen je met verhuur 
van kaders en toebehoren, opleiding en assistentie bij de opbouw.

Hoge return on 
investment

Hetzelfde kader kan 
worden ingezet als wand, 
plafond én vloer. De snelle 
en eenvoudige montage 
zorgt bovendien voor een 
besparing op arbeidskosten.  

Snel & eenvoudig 
ontwerp en opbouw

Heel licht kadersysteem met 
snellere en gemakkelijker 
opbouw dan een traditioneel 
profielensysteem, zonder 
specifieke tools!

Waarom beMatrix?

7

Alle afmetingen van het b62® kadersysteem zijn 
gebaseerd op de perfecte 62 × 62 mm matrix. De 
breedte, lengte en hoogte van alle constructies 
met b62® kaders zijn dan ook telkens veelvouden 
van 62.

De 62 mm matrix staat garant voor een 
ongeëvenaarde modulariteit, met eindeloze 
configuratiemogelijkheden.
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b62
De 62 mm matrix 

garandeert perfectie in 
elke richting. Elk denkbaar 

ontwerp is mogelijk.

Geen tools
Het systeem met de 

snelste opbouw, zonder 
specifiek gereedschap.

Systeem & maatwerk 
Een unieke combinatie 

van een modulair systeem 
en gepersonaliseerde 

elementen.

ECO-oppervlakte 
behandeling

Borsteltechniek zonder 
negatieve impact 

op het milieu.

Keep the body, 
change the skin
Het ‘geraamte’ is eindeloos 
herbruikbaar, de invulling 
ervan kan elke keer anders!

beMatrify, ons DNA
Eenvoudige afwerking (met 
panelen of textieldoeken) 
en volledig compatibel met 
de rest van het systeem.

Gelaste kaders
Lichter, sterker en 
sneller te monteren dan 
standaardkaders.

360°
Eén harmonieus geheel 
dankzij het gebruik van 
de kaders voor wanden, 
plafonds en vloeren.

© Standplus
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De wereld van live communicatie blijft zich 
ontwikkelen.  Met deze concepten kan je jouw 
beMatrix voorraad meenemen, verder dan de 
beursvloer.

Met de toevoeging van slechts een paar nieuwe 
onderdelen open je een wereld van nieuwe 
mogelijkheden. Gebruik jouw bestaande beMatrix 
voorraad en neem het gemak van ons systeem 
mee naar buiten. 

© beMatrix
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Inspiratie

pop-OUT is een flexibel product voor outdoor pop-upactivi-
teiten. De standaard pop-OUT structuur in combinatie met de 
andere beMatrix-producten opent een heel nieuwe waaier aan 
mogelijkheden voor je huidige beMatrix-voorraad. 

Retail
Met pop-OUT creëer je unieke pop-upshops die je klanten op 
korte termijn een wowervaring bezorgen.

Kantoorinrichting
Met een pop-OUT kantoor- of vergaderruimte val je op waar jij 
dat wil en geniet je bovendien van een functionele werkplek.

Buitenevents
Een vipruimte, bar of loungehoek op een event in open lucht? 
pop-OUT is volledig personaliseerbaar en maakt je stoutste 
dromen waar.

Productpresentaties
Een aantrekkelijke showroom zonder dat je er 24/7 een mer-
chandisingteam in hoeft te zetten? pop-OUT is je perfecte 
uitstalraam.
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pop-OUT is standaard beschikbaar in één afmeting en in één kleur. De structuur bestaat altijd uit een 
vloerplaat, een plafondplaat en vier steunpilaren op de hoeken. De afwerking kies je helemaal 
zelf: volledig uit glas of panelen of een combinatie van beide. Maximale ontwerpvrijheid bieden zit in 
ons DNA en dus heb je ook de mogelijkheid om meerdere pop-OUT modules aan elkaar te koppelen.

Ongemonteerd of kant en klaar
We transporteren je pop-OUT module ongemonteerd of gemonteerd, naargelang je ruimte wil 
besparen tijdens het vervoer of de pop-OUT snel in gebruik wil nemen. Wij raden ten zeerste aan de 
pop-OUT op te bouwen met behulp van een kraan.

Overal waterpas
Op elke hoek van de pop-OUT zit een luik in de vloerplaat. Zo kan je aan de regelbare voeten om de 
pop-OUT zelfs op een hobbelige of oneffen ondergrond waterpas te zetten.

Structuur
Voordelen

beMatrix afmetingen
Net als bij onze andere producten kan je de pop-OUT module afwerken met 3 mm panelen of SEG 
textieldoelen die perfect passen in de standaard b62-kaders.

Dubbele deur
We leveren de pop-OUT met een standaard dubbele
deur en slot.

Track light
Het beMatrix Track Light System maakt kinderspel
van de verlichting van je pop-OUT module.
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Technische details

ART. NR: 450 001 TG
BUITENMATEN: 
6208 x 2423 x 3010 mm
BINNENMATEN: 
5960 x 2170 x 2480 mm
KLEUR: RAL 9006
OPTIONEEL: 
Glassecties / Dubbele deur

2423 6208

30
10

6208

24
23

Goed om weten

• We leveren de pop-OUT zonder elektrische bekabeling. In de structuur zijn wel de no-
dige openingen voorzien om alle kabels weg te werken in de vloerplaat, de pilaren en 
het plafond. De beMatrix-kaders met panelen of textieldoeken zorgen vervolgens voor de 
perfecte afwerking. 

• Kies je voor glassecties, let er dan op dat het glas geschikt is voor buitengebruik en een 
dikte heeft van 12 mm.  beMatrix levert geen glaspartijen. 

• De pop-OUT wordt geleverd met een dubbele houten vloer met een totale dikte van 36 
mm. Dat is sterk genoeg om het gewicht van een auto te dragen. De vloer afwerken kan 
met een vloerbedekking van standaard 6 mm dik.

• Airco in je pop-OUT? Geen probleem dankzij het beMatrix-frame.
• Alle berekeningen van de structuur gebeurden volgens de EUROCODE-richtlijnen.

Configuraties met dubbele deur

1

2

3
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Ontwerpvrijheid

Modulariteit

Vaste basis, flexibele afwerking
De structuur is de basis van al onze opstellingen, met de afwerking 
bieden we eindeloze creatieve mogelijkheden. Dat is ook zo bij 
pop-OUT. Zo kan je de buitenzijde van de pop-OUT afwerken met 
panelen van 3 mm dik en een nieuw veiligheidsprofiel. Binnen heb 
je de keuze tussen panelen, glas, LEDskin® of lichtbakken.

Xtreme solutions 
Creëer tot de verbeelding sprekende belevingen door de beMatrix 
beTruss in de pop-OUT te integreren. Modulariteit zit nu eenmaal 
in ons DNA. 

LEDskin®  
Aan de binnenkant is pop-OUT volledig compatibel met LEDskin®. 
Daarnaast kan je achter het glas ook naar buiten gerichte LEDskin®-
kaders integreren. LEDskin® is beschikbaar in drie pixelgroottes: 1,9, 
2,5 en 3,1 mm. Dit zorgt voor een optimale resolutie, helderheid en 
een snelle reactietijd. Met LEDskin® creëer je niet alleen een unieke 
ervaring binnenin de pop-OUT, je kan ook de aandacht trekken van 
voorbijgangers. Alles is mogelijk.  

Lichtbak
Voeg licht toe aan je pop-OUT met een lichtbak. De lichtbakken van 
beMatrix kan je zonder tools integreren in het pop-OUT systeem. Of 
je nu kiest voor een enkelzijdige of een dubbelzijdige lichtbak, het 
resultaat is altijd even minimalistisch en strak.  
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pop-OUT biedt je onbegrensde creatieve 
mogelijkheden. Zo kan je verschillende 
units met elkaar verbinden om één grote 
pop-upruimte te creëren.
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Eén geïntegreerde oplossing
Met UnderCovr hoef je je beMatrix-kaders niet langer te beschermen met tentstructuren. Deze 
‘omweg’ behoort voortaan tot het verleden. UnderCovr is één enkele structuur die op zich sterk en 
duurzaam genoeg is bij buitentoepassingen.

Voordelen

Structuur

Snelle opbouw
Net als al onze andere producten is 
UnderCovr een licht systeem dat je snel 
kan opbouwen. Dankzij de grote gaten 
verbind je de kaders bovendien eenvou-
dig en zonder specifieke tools.

Creatieve mogelijkheden
De afwerking kan je volledig zelf kiezen: zowel 
panelen van 3 mm dik als textieldoeken pas-
sen in de standaard b62-kaders.

DNA van beMatrix
Innovatie en modulariteit staan centraal 
in alles wat beMatrix doet. Dat is ook zo 
bij UnderCovr. Je kan dit systeem zowel 
binnen als buiten combineren met alle 
andere producten van beMatrix, waardoor 
het je maximale ontwerpvrijheid biedt.

De wanden van de UnderCovr-module worden opgebouwd met standaard beMatrix-kaders en con-
nectoren. Je kan bijgevolg je bestaande beMatrix-voorraad hergebruiken of kiezen voor een volledige 
UnderCovr-standaardmodule.

Het kader

MODULE 3 X 3 MODULE 6 X 3 

6 standaardkaders

992 x 2480 mm

ECO+ finish

Dubbele klittenband

6 standaardkaders

992 x 2480 mm

ECO+ finish

Dubbele klittenband

3 specifieke kaders

992 x 2294 mm

ECO+ finish

Dubbele klittenband

6 standaardkaders

992 x 2294 mm

ECO+ finish

Dubbele klittenband

1 verstevigd bovenkader, D30 gaten

310 x 2976 mm

ECO+ finish

Dubbele klittenband

3 verstevigd bovenkader, 

D30 gaten

310 x 2976 mm

ECO+ finish

Dubbele klittenband

GOED OM WETEN
De ECO+ finish is een borsteltechniek die geen milieubelastend effect 
heeft en waarmee ECO-kaders een quasi identieke look krijgen als 
geanodiseerde kaders.

© Les Standistes
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Het dak

De structuur kan afgewerkt worden met bedrukte panelen of bedrukte doeken. UnderCovr kan zo 
helemaal op maat gepersonaliseerd worden.

De wanden

460 000 01 DAKPAKKET (beschikbaar voor 3x3 opbouw)

Het dakpakket bevat alle onderdelen om de UnderCovr-module bovenaan 

af te werken. Het plafond aan de binnenzijde wordt opgebouwd uit 

standaardkaders en bevestigd met standaardconnectoren. (ECO+ finish & 

Dubbele klittenband)

3 x 3: 3 standaardkaders 992 x 2976 - 6 x 3: 6 standaardkaders 992 x 2976

Dit pakket wordt bovenop de kaders gemonteerd in een hellingshoek die het 

water naar de achterzijde van het dak doet aflopen. De set bestaat uit: 

Bevestigingsplaten om de dakbedekking met M8-

schroeven te bevestigen op de structuur. Deze 

items zijn gegalvaniseerd en grijs gelakt voor een 

mooie afwerking. Het is mogelijk om riemen aan de 

grond te bevestigen.

460 03 00

460 03 01

460 03 02

460 03 03

460 03 04

Dekzeil als bescherming tegen de regen. In dit zeil 

zitten al gaatjes die de bevestiging zeer eenvoudig 

maken.

460 02 00

3100 x 3100 mm

RAL 9016

Stabilisator om spanning op het doek te zetten. De 

stang zorgt ervoor dat het doek op zijn plaats blijft 

in winderige omstandigheden.

802 2976 D00

Galva

D17,2 / 12,5

2976 mm

PANELEN TEXTIELDOEKEN ALTERNATIEVE INVULLINGEN

Kies voor panelen in pvc, Dibond, 

hout of (acryl)glas. Door ze aan 

beide zijden van de kaders te be-

vestigen, maak je de stand extra 

stevig. 

Klittenband van beMatrix zorgt er-

voor dat de panelen standhouden 

in weer en wind.

Kies voor doeken voor een naadloze 

afwerking en de meest duurzame 

oplossing. Bij buitengebruik wordt 

de textielbevestigingsclip (460 05 

01) gebruikt om de doeken te mon-

teren en op hun plaats te houden. 

Met dit extra onderdeel wordt de 

siliconepees van het doek steviger 

vastgeklemd.

Nagenoeg elk materiaal – zelfs 

als het dikker is dan 3 mm – 

kan gemonteerd worden in het 

beMatrix-kadersysteem. 

Ga creatief aan de slag met alter-

natieve invullingen zoals (kunst)

mos, hout, Alcantara tegels, 

touw, plexi...
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Met de onderdelen van UnderCovr verhuis je je huidige beMatrix-voorraad naar buiten. UnderCovr 
bestaat zowel in een 3 x 3 als 6 x 3 module, waarvan je er zoveel als nodig naast elkaar kan opstellen, 
op elke ondergrond. Op harde oppervlakken kan je je stand ofwel stabiliseren met tegengewichten in 
de kaders, ofwel de module verankeren in de grond.

UnderCovr dakzeil 
460 02 00

Bevestigingsplaat
460 03 00
460 03 01
460 03 02
460 03 03
460 03 04

Regelbaar XL M8-voetje
901 39 01
Zet je UnderCovr-structuur waterpas door 
het regelbare XL-voetje met M8-schroefdraad 
onder het kader te monteren of in combina-
tie met de square 62 voetplaat connector. 
901 34 615 D30 GALVA.

Kader versterkingsbeugel
901 60 02
Door de versterkingsbeugel toe te voegen 
aan een kader verbeter je de stevigheid 
ervan. De beugel voorkomt verbuiging aan 
de onderkant of op het zwakste punt van het 
kader bij het toevoegen van één of meerde-
re ballasten. Bovenaan houdt de beugel de 
tegengewichten onzichtbaar op hun plaats. 
De versterkingsbeugel wordt gemonteerd 
met de M8 pin connector of toolless con-
nector. Voor binnen- en buitengebruik.

Ballast voor kader
901 60 01
Met dit tegengewicht in verzinkt staal van 18 kilogram kan je 
alle types binnen- en buitenconstructies van beMatrix steviger 
maken. Ontworpen op maat van 62 x 62 mm en eenvoudig sta-
pelbaar. In combinatie met de versterkingsbeugel worden de 
tegengewichten volledig onzichtbaar op hun plaats gehouden. 
Je kan tot 4 tegengewichten toevoegen aan een kader van 992 
mm breed. Kan ook worden gebruikt als tegengewicht voor een 
LEDskin®-wand door deze toe te voegen aan een 90° retourka-
der. Voor binnen- en buitengebruik.

b62 
verstevigend 
bovenkader
640 0310 2976 30

b62 kader
606 ++++ ++++ 30

20 - 90 mm 

Effen en stabiel op harde ondergronden

Onderdelen
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Verankering

Grondanker
460 04 00
Veranker de structuur in de grond voor 
meer stabiliteit. Gebruik het grondan-
ker bij voorkeur in combinatie met de 
voetplaat 460 06 00.

Voetplaat voor grondanker
460 06 00
Door een voetplaat te gebruiken, vermijd je scha-
de aan het kader. Deze voetplaat wordt gebruikt 
om je stand in de grond te bevestigen met een 
grondanker 460 04 00.

Riem (7,5 x 25 mm) grijs 
990 60 24 14

Goed om weten

• De UnderCovr-module beantwoordt aan de EN 13782 norm.
• De gecertificeerde module omvat een combinatie van stabilisatie op harde ondergronden 

en verankering.
• De structuur is bestand tegen windsnelheden tot 80 km/u.
• Het dak kan een sneeuwlaag tot 8 cm dragen.
• De structuur kan een breedte tot 10 meter hebben en een oppervlakte tot 50 m².
• Om te beantwoorden aan de norm is een verstevigd bovenkader nodig. 
Als de maximale windsnelheid geen criterium is voor het event of de klant, kan je bepaalde 
items zoals de riemen of versterkingsbeugels. 
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We hebben de UnderCovr-onderdelen en kenmerken  samengebracht in 2 UnderCovr-
standaardmodules. Elke module bestaat uit: 
• Volledige set voor de opbouw van een UnderCovr-stand: kaders, onderdelen en dekzeil (panelen 

niet inbegrepen).
• Snelle opbouw en montage.
• Licht en gebruiksvriendelijk.
•  Profielen standaard met ECO-finish.
• EN 13782 certificatie.

Standaard modules

460 001 TG
3 x 3 
3100 x 3100 x 2480 mm

Alternatieve opstellingen

460 000 TG
6 x 3
6138 x 3100 x 2480 mm
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beMatrix, je betrouwbare partner

Voor, tijdens en zelfs na je project, staat beMatrix altijd 
voor je klaar. De klanten van beMatrix kunnen reke-
nen op een uitgebreid en innovatief productgamma, 
creativiteit die zich vertaalt in een doordacht design, 
grondige technische en commerciële ondersteuning, 
flexibele levertermijnen en alle voordelen van een 
sterk, samenhangend internationaal verkoopnetwerk.
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Logistiek

Het aluminium kadersysteem is licht en daardoor zeer ergonomisch en milieuvriendelijk: de standen-
bouwer hoeft niet te zeulen met zware structuren en tegelijk worden het gewicht dat vervoerd moet 
worden en de CO2-uitstoot beperkt.

beMatrix helpt bij het transport van vertrek tot aankomst, inclusief de douaneformaliteiten.
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MybeMatrix

bePartner netwerk
Voor specifieke diensten werken we samen 

met een select aantal partners en leveranciers. 
Deze partners worden zorgvuldig geselec-

teerd en elk jaar opnieuw geëvalueerd.

beAcademy 
Onze events zijn de perfecte 

gelegenheid om de veelzijdigheid van 
het kadersysteem te leren kennen 

en om een unieke blik achter de 
schermen van beMatrix te krijgen.

Technical leaflets & 3Ds
Via MybeMatrix vind je de technische leaflets en 

handleidingen van al onze producten op dezelfde 
plaats. 

3D-ontwerpen tonen meer dan gewone beelden. 
Krijg toegang tot de volledige 3D-bibliotheek!

beMasters
Ons internationale netwerk van standenbouwers.

beCAD
Creëer, controleer en bereken je be-
Matrix-project met beCAD. Gratis all-
in-one onlinetool voor beursontwerp.

Kontainer
Een ruime selectie projecten die je kennis laten 
maken met de producten en diensten van beMa-
trix en met de eindeloze mogelijkheden van ons 
systeem.

Scan en ontdek 
onze partners!
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Global Rental Network

Het Global Rental Network is een netwerk van servicecentra in Europa, de VS en het VK waar altijd 
een uitgebreid gamma beMatrix-producten klaarligt. Dankzij dit netwerk hoef je je beMatrix-kaders 
en onderdelen niet elkaar keer te versturen, maar kan je beMatrix-onderdelen huren in de buurt van 
je event of beurs. De beschikbaarheid van de kaders is bovendien nagenoeg onbegrensd, waardoor 
je zelfs de meest uitzonderlijke projecten kan bouwen.

Maak kennis met het 
Global Rental Network 
op onze website of in 
brochures op 
www.beMatrix.com.

Locaties
+

We bieden twee verschillende huurformules 
aan een gunstig tarief aan en, misschien 
nog interessanter, de mogelijkheden om de 
kosten voor je beMatrix-project te spreiden.

Huren op korte termijn heeft een 
gemiddelde looptijd van 1 tot 5 weken. 
Huren op lange termijn heeft een minimale 
looptijd van 1 jaar (vaste prijs voor de eerste 
6 maanden). Je kan beide huurformules ook 
combineren, afhankelijk van je specifieke 
behoeftes.
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Voordelen van ons wereldwijde 
verhuurnetwerk
• Huren op korte of op lange termijn 

(of een combinatie)
• Grote, lokale voorraad
• Lokale showroom dicht bij je locatie

• Technische advies en uitstekende 
service

• Proefopbouw mogelijk
• Geen bijkomende opslagruimte nodig
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Contact

beMatrix HQ, België
Hoofdkantoor | Rental & Service Center

Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

beMatrix HQ, België
Productie

Industrieweg 49
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

beMatrix USA
Kantoor | Productie | Rental &
Service Center
4476 Park Drive
Norcross, GA 30093
United States

+770 225 0552
t.ericson@beMatrix.us

beMatrix UK
Rental & Service Center

Unit 2 Lobb Farm, London Road 
Tetsworth Thame OX9 7BE
United Kingdom

+44 1844 28 10 85
a.burton@beMatrix.com

beMatrix Nederland
Rental & Service Center

Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands

+31 851 30 67 22
r.joeloemsing@beMatrix.com

beMatrix Polen
Rental & Service Center

Winogrady 28
61-663 Poznań
Poland

+48 513 18 00 99
l.checinski@beMatrix.com

beMatrix Duitsland
Rental & Service Center

Benzstraße 14
35799 Merenberg
Germany

+49 171 35 44 014
k.stegmaier@beMatrix.com

beMatrix Scandinavië
Rental & Service Center

Idögatan 55
582 78 Linköping
Sweden

+46 727 28 34 54
m.hammarberg@beMatrix.com

beMatrix Italië
Rental & Service Center

Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto TV
Italy

+39 3453 65 69 32
g.grando@beMatrix.com

beMatrix Frankrijk
Rental & Service Center

Le Parc de l'Evénement
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau
France

+33 614 51 57 15
d.breitschaft@beMatrix.com
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We houden van 
onze klanten...

en van hun projecten! Scan 
deze QR-code en scrol door 
onze prachtige realisaties. 

Tentoonstellingen, beurzen, 
events, winkels, showrooms, 

pop-upconcepten... alles 
kan met beMatrix!
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Nog meer beMatrix! 

Maak kennis met ons systeem, 
onze elektronicaoplossingen 

en Xtreme Solutions in de 
respectievelijke brochures op 
www.beMatrix.com of scan 

de QR-code hieronder.





Kom op bezoek
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

contacteer ons
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

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


