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Meer dan 50 jaar geleden begon Herva met het beschilderen van muren en borduren van vlaggen. Na al die jaren zijn we uit-
gegroeid tot een grote speler in het produceren, printen, bedrukken en plaatsen van reclame- en promotiemateriaal in alle 
mogelijke formaten en afwerkingen. Bij ons valt u terug op 50 jaar ervaring en service van het allerhoogste niveau. We zijn 
trots het jarenlange vertrouwen te genieten van meer dan 100 retailers brands en evenementen in heel de Benelux.

Voor elke klant voorzien wij een oplossing op maat waarbij u kan rekenen op een tijdige en perfecte uitvoering.  Uw persoon-
lijk contactpersoon verzorgt het totale traject voor u: vanaf de eerste briefing tot oplevering. Vanuit die visie wil Herva een 
totaalleverancier van diensten zijn, meer dus dan enkel producten alleen. Wij streven hierbij naar continue verbetering en 
zoeken innovatieve oplossingen. Dit alles maakt Herva tot een betrouwbare partner van A-Z.

Bij Herva gebeurt alles onder één dak: de unieke combinatie van een eigen drukkerij, confectieatelier, metaalatelier en con-
structiemagazijn garanderen steeds een perfecte uitvoering. Elke klant heeft één commerciële contactpersoon voor het 
opvragen van alle informatie en het begeleiden van uw project op een professionele manier. De eigen plaatsingsdienst en 
merchandisers maken het verhaal compleet.

In één opslag de benodigde informatie terugvinden of simpelweg een bestelling plaatsen? Dit gebeurt via uw persoonlijk 
online platform. Elk filiaal maakt zelf zijn keuzes uit de beschikbare promotionele producten. Historieken van de orders, 
bezoeken en vervangingen kan u eenvoudig raadplegen. Dit zorgt dat het hele proces en planning vlotter zal laten verlopen. 
Hierdoor bewaart u een compleet overzicht.

Met onze eigen vrachtwagens en professionele hoogtewerkers zijn wij optimaal voorzien om onze opdrachten probleemloos 
uit te voeren. Een ervaren team met vakkundige plaatsers staat klaar om elke opdracht tot een goed einde te brengen.
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ONZE VISIE

Snelheid, traceerbaarheid, communicatie, prijs en 
betrouwbaarheid, zo zien wij bij Herva de toekomst. 
Vanuit die visie willen wij een totaalleverancier van 
diensten zijn, meer dus dan enkel producten alleen. Ons 
team biedt u een totaalpakket van diensten aan – idee, 
product, uitwerking, uitvoering en opvolging – met in-
noverende technologieën zoals een online platform. Als 
klant kan u steeds op twee oren slapen, want wij zorgen 
voor alles, terwijl u de controle en het overzicht behoudt. 
Want voor iedere klant maken wij een oplossing op 
maat, waarbij u kan rekenen op een tijdige en perfecte 
uitvoering. Bij Herva gebeurt alles onder één dak: deze 

unieke combinatie van eigen drukkerij, confectieatelier, 
metaalatelier en constructiemagazijn garandeert een 
perfecte uitvoering. Elke klant heeft één commerciële 
contactpersoon, bij wie hij terecht kan voor het opvragen 
van alle informatie en het begeleiden van zijn project op 
een professionele manier. De eigen plaatsingsdienst en 
merchandisers maken het verhaal verder compleet. Dit 
alles maakt Herva tot een betrouwbare partner van A-Z.

Snelheid, traceerbaarheid, 
communicatie, prijs en 

betrouwbaarheid, zo zien wij de 
toekomst. Vanuit die visie wil Herva 
een totaalleverancier van diensten 
zijn, meer dus dan het aanbieden 
van enkel producten alleen.  

Algemeen directeur
JEROEN LEROUGE 

DÉ FULL 
SERVICE 
PARTNER
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WERKWIJZE

Tijdens de briefing bespreken 
we samen de focus van 
uw project en stellen we 
duidelijke doelen voorop. 
Enkel op deze manier kan er 
toegewerkt worden naar een 
feilloze uitvoering van uw 
totaalconcept.

BRIEFING

Het transport gebeurt in eigen 
beheer. Dat levert niet alleen 
efficiency en besparing van 
kosten op maar zo kunnen onze 
logistieke medewerkers het 
overzicht bewaren en steeds de 
afgesproken data garanderen.

LOGISTIEK

Met alle informatie van de 
briefing gaat onze design 
afdeling uw hele project 
verder uitwerken. Kwaliteit en 
service zijn daarbij de absolute 
kernwoorden. Wij zorgen voor 
alles, terwijl u de controle en het 
overzicht behoudt.

ONTWERP

Onze vakmannen staan klaar om 
uw project tot een goed einde 
te brengen, zoals afgesproken in 
de ontwerpfase. Met de meest 
moderne technologieën en 
jarenlange ervaring bent u zeker 
van een perfecte afwerking met 
oog voor detail.

PLAATSING

Ons eigen productieatelier is 
een plaats waar creativiteit, 
gedrevenheid, techniek en 
ambacht tot een uniek geheel 
versmelten. Zo kunnen wij 
de hoge kwaliteit die u als 
professional eist voor 100 % 
garanderen.

PRODUCTIE

Na het beëindigen van uw 
project plannen we een 
bijeenkomst waarin we 
informatie uitwisselen over 
het verloop ervan, eventuele 
lessen worden getrokken en 
indien nodig worden er verdere 
instructies gegeven. Dit gebeurt 
snel na de activiteit, zodat 
het gebeuren nog fris in het 
geheugen zit.

DEBRIEFING

Geef uw klanten een unieke retail belevening, zo maakt u het verschil. Van een volledige rebranding , perfect uitgevoerde 
marketing actie tot onderhoud van al uw filialen. Wij hebben het allemaal in huis om een sterk merk te creëren. Door middel van 
creatief en doeltreffend promotiemateriaal helpen wij retailers hun doel te bereiken. 





SPANDOEKEN
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SPANDOEKEN
Spandoeken zijn dé specialiteit van Herva. Voor elke 
toepassing bieden wij het juiste formaat aan. De stof 
wordt aangepast aan de plaats waar het spandoek 
wordt gehangen en voor de bevestiging is er keuze uit 
verschillende afwerkingen. Met andere woorden: de 
mogelijkheden zijn haast eindeloos.

Bepaal zelf het formaat

Duurzaam en slijtvast materiaal

PVC, mesh, sound mesh of block out

Verschillende afwerkingen

Haarscherpe bedrukking

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PVC MESH SOUND MESH BLOCK OUT
Materiaal: Frontlit Mesh Sound Mesh Block Out

Gewicht: 550 gr/m² 350 gr/m² 250 gr/m² 650 gr/m²

Bedrukking: Enkelzijdig Dubbelzijdig

Afwerking: Omzoomd en zeilringen of sleuf

Extra: - Winddoorlatend - Recto/Verso
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WERFDOEKEN
Lege bouwhekken zorgen voor een saaie uitstraling. 
Zorg dat u opvalt en kies voor een werfdoek met een 
persoonlijke opdruk. De werfdoeken hebben twee 
verschillende formaten en standaard zeilringen om 
de 30 of 50 cm. Mesh werfdoeken zijn geperforeerd 
met kleine gaatjes, waardoor uw spandoek niet kan 
scheuren bij hevige wind omdat de wind er gewoon 
doorheen gaat.

Duurzaam en slijtvast materiaal

Gedrukt op windbestendig materiaal

Verschillende afwerkingen

Voorzien van handige bevestigingsringen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
PVC MESH

Materiaal: Frontlit Mesh

Gewicht: 550 gr/m² 350 gr/m²

Bedrukking: Enkelzijdig

Afmetingen: 335 x 165 cm  / 340 x 170 cm / 350 x 170 cm

Afwerkingen: Omzoomd en zeilringen
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NADAR
Een nadar spandoek of hoes is de ideale oplossing 
om uw merk te promoten op elk evenement. Door het 
opvallende karakter van de nadar spandoek hebt u 
een groter bereik én hoge zichtbaarheid. Een nadar 
spandoek  schuift u simpelweg over een dranghek. De 
nadar spandoek wordt aan het nadarhek doorgaans 
bevestigd met sandows of met elastieken.

Verschillende formaten

Duurzaam en slijtvast materiaal

Makkelijk te transporteren

Verkrijgbaar met sandows

Ideaal voor evenementen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PVC SPANDOEK VEZELVLIES  SPANDOEK PVC HOES STRETCHHOES
Materiaal: Frontlit Vezelvlies Frontlit PES Poly Eslastan 

Gewicht: 550 gr/m² 150 gr/m² 550 gr/m²  230 gr/m²

Bedrukking: Enkelzijdig Dubbelzijdig

Afmetingen: 200 x 80 cm / 250 x 80 cm / 500 x 80 cm 200 x 160 cm / 250 x 160 cm 200 x 80 cm / 80 x 250 cm

Afwerkingen: Omzoomd en zeilringen / sleuf link-rechts Velcro sluiting

Extra: Sandows voor bevestiging (plastiek/hout) - -
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

WERFDOEKEN PVC MESH
Materiaal: Frontlit Mesh

Gewicht: 550 gr/m² 350 gr/m²

Bedrukking: Enkelzijdig Enkelzijdig

Afmetingen: 335 x 165 cm / 340 x 170 cm 

Afwerkingen: Omzoomd en zeilringen

NADAR PVC SPANDOEK VEZELVLIES  SPANDOEK PVC HOES
Materiaal: Frontlit Vezelvlies Frontlit

Gewicht: 510 gr/m² 150 gr/m² 510 gr/m²

Bedrukking: Enkelzijdig Enkelzijdig Enkelzijdig

Afmetingen: 200 x 80 cm / 250 x 80 cm / 500 x 80 cm 200 x 160 cm / 250 x 160 cm

Afwerkingen: Omzoomd en zeilringen Sleuf links en rechts Velcro sluiting

Extra: Sandows voor bevestiging (plastiek/hout) -

WERFDOEKEN

SPANDOEKEN

NADAR

MATERIAAL

AFWERKING
pvc mesh

omzoomd met zeilringen spanelastiek sandows plastiek sandows hout

block out

PVC MESH SOUNDS MESH BLOCK OUT
Materiaal: Frontlit Mesh Mesh Block out

Gewicht: 550 gr/m² 350 gr/m² 350 gr/m² 650 gr/m²

Bedrukking: Enkelzijdig Enkelzijdig Enkelzijdig Dubbelzijdig

Afwerking: Omzoomd en zeilringen (30/50 cm) of sleuf

Extra: - Winddoorlatend - Dubbelzijdige 
bedrukking
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PVC schuimplaat is verkrijgbaar in verschillende diktes 
en kleuren. Geschuimde PVC platen hebben twee 
toplagen waartussen PVC schuim zit. De bovenlaag 
is licht gestructureerd en mat. Geschuimd PVC is een 
zeer licht materiaal.  Toch is het slagvast. Hierdoor 
kan het materiaal eenvoudig worden bewerkt. Een 
extra voordeel is dat geschuimd PVC UV-bestendig is. 
Hierdoor verkleurt het niet en is het even geschikt om 
zowel buiten als binnen te gebruiken.

Lichtgewicht met lichte, matte structuur 

Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Verkrijgbaar in verschillende diktes

Verschillende afwerkingen mogelijk

Direct print of gelamineerde sticker

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal: Geschuimde kern met massieve dekplaat in polystireen

Gewicht: 200 kg/m³

Textuur: Lichte structuur

Diktes: 2 - 3 - 5 - 6 mm (indoor) / 10 mm (outdoor)

Afwerking: Schoongesneden, boorgaten 10 mm in de hoeken

Bedrukking: Direct print 1300 DPI of gelamineerde sticker (print/plot)

Kleur paneel: Wit of RAL-kleur

PVC SCHUIMPLAAT
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Bij deze aluminium platen wordt de kern uit 
polyethyleen als het ware gesandwicht tussen 
twee dunne buitenlagen aluminium. Een dibond 
plaat of aluminium sandwichplaat is verkrijgbaar in 
verschillende diktes en kleuren. Het plaatmateriaal is 
langs weerszijde mat. Verder laat het zich gemakkelijk 
bewerken. Extra troef is de weerbestendigheid van de 
plaat, waardoor hij net zo goed binnen als buiten kan 
worden toegepast.

Weerbestendig en slijtvast 

Geschikt voor buiten en binnengebruik

Verkrijgbaar in verschillende diktes

Rechtstreekse bedrukking of sticker

Zeer licht en stijf

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALUMINIUM / DIBOND 

Materiaal: Aluminium platen met een kern uit polyethyleen

Gewicht: 3,14 kg/m 

Textuur: Mat

Diktes: 2, 3, 4 mm

Afwerking: Schoongesneden, boorgaten 10 mm in de hoeken

Bedrukking: Direct print 1300 DPI of gelamineerde sticker (print/plot)

Kleur paneel: Wit of RAL-kleur
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Een kanaalplaat bestaat uit twee lichte 
polypropyleenplaten met een polypropyleen kern 
ertussen. Dankzij zijn interne kanaalstructuur is 
deze plaat een lichtgewicht in gebruik. Toch heeft 
een kanaalplaat een duurzame en superstevige 
eigenschap voor korte termijn gebruik. Extra troef is de 
weerbestendigheid van de plaat, waardoor hij net zo 
goed binnen als buiten kan worden toegepast.

Lichtgewicht dankzij kananaalstructuur

Vele toepassingsmogelijkheden

Ideaal voor korte termijn gebruik

Verkrijgbaar in verschillende diktes

Geschikt voor binnen- en buitengebruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KANAALPLAAT

Materiaal: Polypropyleen 

Gewicht: 650 gr/m²

Textuur: Glad, licht geribbeld door de kanalen

Diktes: 3, 4, 5, 8, 10mm

Afwerking: Schoongesneden, boorgaten 10 mm in de hoeken

Bedrukking: Direct print 1300 DPI of gelamineerde sticker (print / plot)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
PVC SCHUIMPLAAT

Materiaal: Geschuimde kern met massieve dekplaten in polystireen

Gewicht: 200 kg /m

Structuur: Toplaag is licht gestructureerd en mat

Bedrukking: Enkelzijdig (direct print of gelamineerde sticker)

Dikte: Diktes kunnen variëren tussen 2 en 10 mm

Afwerking: Schoonsnijden, boorgaten 10 mm in de hoeken

Indoor: Direct print 1300 DPI

Outdoor: Gelamineerde sticker (tijdelijk gebruik)

ALU / DIBOND PLAAT

Materiaal: Polyethyleen kern gesandwicht tussen twee dunne buitenlagen aluminium

Gewicht: 23,14 kg/m2 (2 mm) / 4,32 kg/m2  (3 mm) / 5,50 kg/m2 (4 mm)

Structuur: Mat aan beide zijden

Bedrukking: Dubbelzijdig (direct print of gelamineerde sticker)

Dikte: Diktes kunnen variëren tussen 2 en 4 mm

Afwerking: Schoonsnijden, frezen

Indoor: Direct print 1300 DPI

Outdoor: Gelamineerde sticker

KANAALPLAAT

Materiaal: Twee lichte polypropyleenplaten met een polypropyleen kern

Gewicht: 650 gr/m2

Structuur: Glad, licht geribbeld door interne kanaalstructuur

Bedrukking: Dubbelzijdig (direct print of gelamineerde sticker)

Dikte: Diktes kunnen variëren tussen 3 en 10 mm

Afwerking: Schoonsnijden

Indoor: Direct print 1300 DPI

Outdoor: Gelamineerde sticker

MATERIAAL

PVC schuimplaat ALU / Dibond paneel Kanaalplaat Plexiglas
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Een textielframe voor aan de muur is een stijlvol 
product voor het inrichten van uw interieur. Het frame 
is beschikbaar in kleine formaten tot in een volledige 
wandbekleding. De doeken van de textielframes 
zijn in beide gevallen gemakkelijk te vervangen, 
aangezien deze afgewerkt worden met een pees. 
Dat gebruiksgemak is ideaal om in te spelen op de 
seizoenen of bij verschillende promotionele acties. 

Wissel eenvoudig van doek

Breng sfeer in uw interieur

 Elegante en moderne uitstraling

Leverbaar met LED verlichting

Sterk aluminium frame

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TEXTIELFRAME MUUR

Materiaal: Polymat / Backlit (LED)

Gewicht: 210 gr/m² - 450 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: 15 mm / 25 mm / 50 mm (LED)

Profiel kleur: Standaard  anode / wit

Afwerking: Schoongesneden met siliconenpees achterzijde

Bedrukking: Full colour digital print - 1300 DPI High-res

Extra: Brandvertragend M1

15 mm 25 mm 50 mm (LED)
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Breng sfeer in uw interieur
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Een vrijstaand textielframe is een product met vele 
mogelijkheden. Het textielframe kan als vrijstaande 
display in worden gezet en dat biedt flexibiliteit 
voor het wijzigen van de locatie en de toepassingen. 
Een textielframe kan compleet aan uw wensen 
worden aangepast, bijvoorbeeld als losstaande 
presentatiewand of als hangende visual tijdens een 
beurs. Het grote voordeel is het eenvoudig kunnen 
wisselen van het doek, waardoor u het voor meerdere 
doeleinden in kunt zetten.

Wissel eenvoudig van doek

Enkelzijdig of dubbelzijdig

Verschillende profielen

Leverbaar met LED verlichting

 Elegante en moderne uitstraling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TEXTIELFRAME VRIJSTAAND

Materiaal: Polymat / Backlit (LED)

Gewicht: 210 gr/m² - 450 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: 44 mm / 62.5 mm / 100 mm (LED)

Profiel kleur: Standaard  anode / wit

Voeten: Hoekvoeten / middenvoeten

Afwerking: Schoongesneden met siliconenpees achterzijde

Bedrukking: Full colour digital print - 1300 DPI High-res

Extra: Brandvertragend M1

44 mm 62.5 mm 100 mm (LED)
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De naam zegt het zelf, een textielframe speciaal 
ontworpen voor het stevige werk. Het heavy duty 
frame is supersterk. Daarom is het ideaal voor 
complete beurswanden, volledige wandbekleding, 
scheidingswanden en zelfs om buiten te gebruiken. Het 
is klaar om steeds opnieuw te gebruiken en eenvoudig 
van doek te wisselen.  

Bepaal zelf het formaat

Supersterk aluminium frame

Wissel eenvoudig van doek

Van volledige wand tot complete beursstand

Eenvoudig uit te breiden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TEXTIELFRAME HEAVY DUTY

Materiaal: Polymat

Gewicht: 220 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: Heavy duty aluminium profiel - 62.5 mm

Profiel kleur: Standaard anode / wit

Voet: Hoekvoet (150x500 mm) / middenvoet (150x500 mm)

Afwerking: Schoongesneden met siliconenpees achterzijde

Bedrukking: Full colour digital print - 1300 DPI High-res

Extra: Brandvertragend M1
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
TEXTIELFRAME MUUR

Omschrijving: Aluminium frame met gleuf voor textieldoek

Materiaal: Polymat / Backlit (LED)

Gewicht: 210 gr/m² - 450 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: 44 mm / 62.5 mm / 50 mm (LED)

Profiel kleur: Standaard  anode / wit

Afwerking: Schoongesneden met siliconenpees achterzijde

Bedrukking: Full colour digital print - 1300 DPI High-res

Gebruik: Indoor / outdoor

Extra: Brandvertragend M1

TEXTIELFRAME VRIJSTAAND

Omschrijving: Vrijstaand aluminium frame met gleuf voor textieldoek

Materiaal: Polymat / Backlit (LED)

Gewicht: 210 gr/m² - 450 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: 44 mm / 62.5 mm / 100 mm (LED)

Profiel kleur: Standaard  anode / wit

Voeten: Hoekvoeten / middenvoeten

Afwerking: Schoongesneden met siliconenpees achterzijde

Bedrukking: Full colour digital print - 1300 DPI High-res

Gebruik: Indoor / outdoor

Extra: Brandvertragend M1

TEXTIELFRAME HEAVY DUTY

Omschrijving: Extra stevig aluminium frame met gleuf voor textieldoek

Materiaal: Polymat

Gewicht: 210 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: Heavy duty aluminium profiel - 62.5 mm

Profiel kleur: Standaard anode / wit

Voet: Hoekvoet / middenvoet

Afwerking: Schoongesneden met siliconenpees achterzijde

Bedrukking: Full colour digital print - 1300 DPI High-res

Gebruik: Indoor / outdoor

Extra: Brandvertragend M1



  35  35

PROFIELEN

PROFIEL VRIJSTAAND - HEAVY DUTY

TOEBEHOREN

15 mm - Enkelzijdig frame

44 mm - Dubbelzijdig frame

Voetplaat Slim 
380 x 75 x 3 mm

Voetplaat Heavy
450 x 150 x 3 mm

Voetplaat HD 
500 x 150 x 10 mm

Plafond bevestiging

Muurbevestiging

Frame connector LED verlichting Geluidsabsorberend 
materiaal voor achter 

textieldoek

25 mm - Enkelzijdig frame

62.5 mm - Heavy Duty

50 mm - Enkelzijdig frame (LED)

100 mm - Dubbelzijdig frame (LED)
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Indoor banners zijn het middel bij uitstek om uw indoor 
communicatie kracht bij te zetten. Niet alleen geven ze 
een duidelijk beeld van uw bedrijf of merk. Ze scheppen 
bovendien de juiste sfeer en fleuren een interieur, 
showroom of beursstand op. Zo trekt u onmiddellijk de 
aandacht van de klant. 

Leverbaar in verschillende formaten

Ideaal om de aandacht te trekken

Dubbelzijdige bedrukking mogelijk

Beschikbaar in verschillende materialen

Haarscherpe kwaliteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INDOOR BANNER

Materiaal: Polyester 3-draads - Polysatijn recto - Polysatijn blockout - Polymat recto - PVC frontlit

Gewicht: 115 gr/m² - 205 gr/m² - 450 gr/m² - 220 gr/m² - 550 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Ophangsysteem Aluminium buis (Ø 8, 30 of 48 mm) incl. ketting met oogvijzen 
of nylon draad met bevestigingsklemmen.

Afwerking: Schoongesneden en voorzien van een sleuf

Bedrukking: Full colour digital print  -  transferdruk (grote oplages)

Extra: Brandvertragend M1
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Bedrukte lampenkappen geven een duidelijk beeld van 
uw bedrijf of merk. Ze scheppen bovendien de juiste 
sfeer en fleuren een interieur, showroom of beursstand 
op. Bedrukte lampenkappen op maat zijn een goede 
manier om uw huisstijl door te trekken in het interieur. 
Met uw bedrijfslogo op een lampenkap komt u meteen 
professioneel over bij klanten.

Formaat is zelf te bepalen

Supersterk aluminium frame

Dubbelzijdige bedrukking mogelijk

Inclusief stevig ophangsysteem

Een opvallende eyecatcher 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAMPENKAP

Materiaal: Polymat 

Gewicht: 220 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Profiel: Aluminium profiel - 62.5 mm

Ophangsysteem: Ketting met oogvijzen

Afwerking: Polymat met rondom siliconen pees voor bevestiging in profiel

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI High-res

Extra: Brandvertragend M1



WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   39WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   39



WWW.HERVA.BE40

Maak uw winkel aantrekkelijker door een bedrukte 
hoes over de detectiepoorten te plaatsen. Ideaal om 
met klanten te communiceren wanneer zij de winkel 
in- en uitlopen. Zo kan u klanten op een eenvoudige 
manier herinneren aan een tijdelijke actie of een nieuw 
product.

Uitstekend communicatiemiddel

Ideaal om acties te ondersteunen

Haarscherpe bedrukking

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DETECTIEPOORT HOES

Materiaal: Stretchhoes - PES poly elastan

Gewicht: 230 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Bedrukking: Full colour digital print

Extra: Brandvertragend M1
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Elegante en moderne uitstraling

Duurzame stretch stof

Kreukvrij

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TAFELHOES

Bedrukte tafelhoezen zorgen voor de perfecte sfeer 
op uw event of feest. De ideale manier om uw huisstijl 

door te trekken op een leuke manier.

Materiaal: Stretchhoes - PES poly elastan

Gewicht: 230 gr/m²

Afmetingen Maatwerk

Bedrukking: Full colour digital print -  zeefdruk (grote oplages)

Extra: Brandvertragend M1
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Een bedrukte zitkubus is een krachtig promotiemiddel 
voor communicatie en decoratie. De bedrukte poefjes 
zijn een strakke aanvulling op elk verkooppunt. 
Ze zorgen voor een verfijnde afwerking van uw 
bedrijfsstand of showroom. De bedrukking van de 
zitkubus maakt dit product universeel en zorgt ervoor 
dat hij inzetbaar is in elk interieur. 

Optimaal zitcomfort

Eenvoudig verwisselen van print

 High density mousse

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ZITKUBUS

Materiaal: High density mousse met afneembare ploysatijn hoes

Gewicht: 220 gr/m² 

Afmetingen: 45 x 45 x 45 cm

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Afwerking: Stevige rits

Extra: Wasbaar
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De plooibare zitkubus is een origineel en 
gebruiksvriendelijk promo object. Bedrukt met uw 
merk alle zes zijden en creëer een leuke zithoek. U 

kan trouwens ook spullen opbergen in de zitkubus. 
Ideaal voor op een beurs of tijdens een evenement. 

Verkrijgbaar in standaard stof uitvoering of in een luxe-
uitvoering met eco-leder. De zitkubussen zijn licht in 

gewicht en makkelijk te vervoeren.

Compact opvouwsysteem

Licht in gewicht

Ideaal om mee te nemen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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PLOOIBARE ZITKUBUS

Materiaal: Houtvezelplaat met schuimbekleding

Stof: Polyester of eco-leder

Afmetingen: 40 x 40 cm / 50 x 50 cm / 80 x 40 cm / 100 x 50 cm

Gewicht: 4 kg / 6.6 kg / 7 kg / 10 kg

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res
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EVENT MEUBELS
Event meubels zijn de perfecte oplossing voor 
evenementen. Laat uw gasten ontspannen tijdens 
een beurs, evenement of festival op uw persoonlijk 
bedrukte meubelen. Licht en gemakkelijk te vervoeren, 
maar zeer stabiel. Bedruk de meubels met uw merk en 
laat een fenomenale indruk na bij uw klanten. 

Bepaal zelf het formaat

Duurzaam en slijtvast materiaal

Pvc, mesh, sound mesh of block out

Verschillende afwerkingen

Brandvertragend

Duurzaam en slijtvast materiaal

Full color digital 1300 DPI Hig-res print

Verschillende afwerkingen

Optimaal zitcomfort
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
ZETEL MOUSSE
Materiaal: High density mousse

Stof: Polyester of eco-leder

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Breedte: 55 cm 110 cm

Diepte: 70 cm 90 cm

Hoogte: 75 cm 90 cm

Gewicht: 8 kg 16 kg

ZETEL
Materiaal: Houtvezelplaat met schuimbekleding

Stof: Polyester of eco-leder

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Breedte: 80 cm 140 cm

Diepte: 70 cm 65 cm

Hoogte: 75 cm 75 cm

Gewicht: 25 kg 45 kg

SOFA
Materiaal: Houtvezelplaat met schuimbekleding

Stof: Polyester of eco-leder

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Breedte: 180 cm

Diepte: 88 cm

Hoogte: 66 cm

Gewicht: 40 kg

PLOOIBARE ZITKUBUS
Materiaal: Houtvezelplaat met schuimbekleding

Stof: Polyester of eco-leder

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Breedte: 40 cm 50 cm 80 cm 100 cm

Diepte: 40 cm 50 cm 40 cm 50 cm

Hoogte: 40 cm 50 cm 40 cm 50 cm

Transport: 40 x 40 x 7 cm 50 x 50 x 7 cm 80 x 40 x 7 cm 100 x 50 x 7 cm

Gewicht: 4 kg 6.6 kg 7 kg 10 kg

ZITKUBUS
Materiaal: High density mousse met afneembare ploysatijn hoes

Stof: Polyester

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Breedte: 45 cm

Diepte: 45 cm

Hoogte: 45 cm

Gewicht: 2.5 kg
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PNEUMATISCHE ZITPOEF
Materiaal: Polyester met TPU strucutuur

Stof: Polyester

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Diameter 42 cm 42 cm

Hoogte: 42 cm 70 cm

Transport: 42 x 25 cm 42 x 25 cm

Gewicht: 3.2 kg 5.2 kg

Extra: LED verlichting
Inclusief handige draagtas

PNEUMATISCHE TAFEL
Materiaal: Polyester / houtvezelplaat met TPU strucutuur

Stof: Polyester

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Diameter 70 cm 70 cm

Hoogte: 70 cm 110 cm

Transport: 70 x 15 cm 70 x 15 cm

Gewicht: 9.2 kg 10.2 kg

Extra: LED verlichting
Inclusief handige draagtas

PNEUMATISCHE DESK
Materiaal: Polyester / houtvezelplaat met TPU strucutuur

Stof: Polyester

Bedrukking: Fullcolor digital printing 1300 DPI High-res

Breedte: 120 cm

Lengte: 40 cm

Lengte: 110 cm

Transport: 70 x 15 cm

Gewicht: 13.2 kg

Extra:
LED verlichting
Inclusief handige draagtas
Achteraan opbergruimte





DISPLAYS
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Een roll-up banner is het populairste presentatiemiddel. 
Roll-up banners zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld 
beurzen, congressen en winkelpresentaties. Een roll-up 
banner is niet alleen mooi, maar is in een handomdraai 
opgezet. We voorzien hem van haarscherpe foto-
kwaliteit print en een handige draagtas. Kortom, met 
een roll-up banner communiceert u snel, eenvoudig en 
voordelig.

Verschillende uitvoeringen

Ideaal communicatiemiddel

Inclusief handige draagtas

Stevig opzet systeem

Verander eenvoudig van doek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ROLL-UP BANNER

Omschrijving: Aluminium systeem met verwisselbare print

Afmetingen: 80 x 200 cm / 85 x 200 cm / 100 x 200 cm

Materiaal: PVC frontlit 550 gr/m²

Uitvoering: Basic of luxury

Afwerking: Schoongesneden

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI High-res

Montagetijd: +/- 1 minuut

Extra: Inclusief  handige draagtas 

80 x 200 cm
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100 x 200 cm

80 x 200 cm
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Dat is een robuust, stevig en modulair grootformaat roll-
-up banner systeem. De basismodule bestaat uit twee in 
de hoogte verstelbare verticale masten met voetplaten. 
Deze zijn verstelbaar in 3 standen. Het rolsysteem boven-
aan is beschikbaar in verschillende breedtes. Vanuit die 
basismodule kan eindeloos worden verder gebouwd, 
met wel 15 verschillende combinatiemogelijkheden. 
Dankzij zijn robuuste look, stevige kwaliteit en gebruiks-
gemak is dit systeem onmisbaar in een showroom, op 
een beurs of op een evenement.

Verschillende formaten

Robuuste look

Modulair systeem

Eenvoudig in gebruik

Onmisbaar communicatiemiddel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ROLL MODULE MAX

Omschrijving: Modulair grootformaat roll banner

Afmetingen: 150x200 cm / 200x200 cm

Frame: U-module / L-module

Telescopische masten met voetplaten ø 40 cm

Materiaal: PVC frontlit 550 gr/m²

Afwerking: Schoongesneden

Bedrukking: full colour digital print 1300 DPI High-res -  zeefdruk (grote oplages)

Montagetijd: +/- 1 minuut

Extra: Inclusief handige draagtas



WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   53WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   53



WWW.HERVA.BE54

Biedt een professionele uitstraling in een handomdraai. 
Ze zijn het perfecte  presentatiemiddel voor beurzen en 
tentoonstellingen. Stretch walls zijn de ideale draagbare 
display stands vanwege hun veelzijdigheid en gebruiks-
gemak. Stretch walls zijn draagbaar, lichtgewichten en 
heel gemakkelijk te transporteren. Het aluminium frame 
met haarscherpe textieldoeken kan door slechts één 
persoon en in slechts vijf minuten in elkaar worden gezet.
Voor al onze modellen bieden wij losse textieldoeken 
aan. Zo wisselt u snel en betaalbaar van boodschap.

Haarscherpe textieldoek

Stevig aluminium frame

Verschillende modellen 

Makkelijk te transporteren

Eenvoudige montage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STRETCH WALL

Omschrijving: Aluminium frame met stretchdoek

Modellen: Curved, straight, arc, kite

Materiaal: Stretchbaar polyesterdoek

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI High-res (recto/verso)

Afwerking: Schoongesneden met rits

Montagetijd: +/- 5 minuten

Extra: Inclusief draagtas
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Stoepborden zijn ideaal om vaak van boodschap te 
wisselen. Speel zo snel in op de seizoenen of op nieuwe 
acties. Een A-bord is een stoepbord met geïntegreerde 
kliklijstprofielen, anti-glare pvc poster zakken. Of kies 
voor ons robuust windmaster model met dubbelzijdige 
snap kader voor poster verwisseling, zware stalen veren 
en plastieken veiligheidshoeken. Het windmaster sys-
teem is gemakkelijk te manoeuvreren dankzij de geïnte-
greerde rollen aan één kant van de met water opvulbare 
basis. Ideaal dus voor outdoor toepassingen. 

Kies uit verschillende modellen

Wissel eenvoudig van boodschap

Gemaakt van duurzaam materiaal

Spatwaterdicht

Ideaal als reclamebord

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STOEPBORDEN

Omschrijving: A-board Windmaster met opvulbare voet

Formaat: 59,4x84,1 cm (A1) / 84,1x118,9 cm (A0) / 70x100 cm

Systeem: Swingbord met tweezijdige kliklijst Dubbelzijdig snap kader met opvulbare voet

Kleur display: Zilver Zwart

Poster: PVC 550 gr/m2

Bedrukking: Full color digital printing 1300 DPI High-res

Afwerking: Schoongesneden
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Dit mooie en moderne systeem monteert zichzelf. Plop-
up heeft zijn naam dus niet gestolen. De plop-up is dub-

belzijdig bedrukt en zeer licht van gewicht. De plop-up is 
makkelijk op te vouwen tot een cirkelvormig draagbaar 

geheel dankzij een bandstaal rondom. Alle formaten zijn 
binnen enkele seconden op- en afgebouwd.

Bepaal zelf het formaat

Duurzaam en slijtvast materiaal

Dubbelzijdige bedrukking mogelijk

Ludiek promo object

Staat recht in enkele seconden

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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PLOP-UPS

Omschrijving : Plop-up reclamedrager

Materiaal : Polyester 115 gr/m²

Bedrukking : Dubbelzijdige full color digitaal printing 1300 DPI High-res

Afmetingen : 137 x 66 cm / 172 x 74 cm / 221 x 94 cm

Extra : Inclusief handige draagtas



WWW.HERVA.BE58

TECHNISCHE SPECIFICATIES
ROLL UP BANNER

Omschrijving: Aluminium systeem met verwisselbare print

Afmetingen: 80 x 200 cm / 85 x 200 cm / 100 x 200 cm

Materiaal: PVC frontlit 550 gr/m²

Uitvoering: Basic of luxury

Afwerking: Schoongesneden

Bedrukking: Full colour digital print

Montagetijd: +/- 1 minuut

Extra: Inclusief handige draagtas

ROLL MODULE MAX

Omschrijving: Modulair grootformaat roll banner

Afmetingen: 150 x 200 cm / 200 x 200 cm

Frame:
U-module / L-module

Telescopische masten met voetplaten ø 40 cm

Materiaal: PVC frontlit 550 gr/m²

Afwerking: Schoongesneden

Bedrukking: Full colour digital print

Montagetijd: +/- 1 minuut

Extra: Inclusief handige draagtas 
Optioneel Halogeenspot

TOEBEHOREN

Basic
3.5 kg

Frame incl. verlichting

Draagtas basic
94  x 18 x 9 cm

Draagtas frame

Luxury
5.5 kg

Draagtas voeten

Draagtas luxury
105 x 12 x 12 cm
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STOEPBORDEN

PLOP UP

Omschrijving: A-board Windmaster met opvulbare voet

Afmetingen: 59,4 x 84,1 cm (A1) / 84,1 x 118,9 cm (A0) / 70 x 100 cm

Systeem: Swingbord met tweezijdige kliklijst Dubbelzijdig snap kader met opvulbare voet

Kleur: Zilver Zwart

Poster: PVC 550 gr/m2

Bedrukking: Full colour digital print

Afwerking: Schoongesneden

Omschrijving: Plop up reclamedrager

Materiaal: Display polyester 200 gr/m²

Afmetingen: 66 x 137 cm / 74 x 172 cm / 94 x 220 cm

Bedrukking: Dubbelzijdige full color

Extra Inclusief handige draagtas

Voet A-board Kliksysteem A-board Vering windmaster Verplaatsbare voet

Plop up Draagtas plop up
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

STRAIGHT
Breedte: 100 cm 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm

Hoogte: 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm

ARC
Breedte: 300 cm 400 cm 500 cm 600 cm

Hoogte: 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm

CURVED
Breedte: 240 cm 400 cm 500 cm

Hoogte: 230 cm 230 cm 230 cm

Onderdelen frame

Onderdelen frame

Frame

Draagtas

Draagtas

Draagtas

STRETCH WALL
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DESK OVAL
Breedte: Hoogte: Diepte:

100 cm 90 cm 40 cm

DESK QUICK
Breedte: Hoogte: Diepte:

70 cm 90 cm 45 cm

STRETCH DESK





VLAGGEN
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Een reclamevlag is een goede manier om uw 
bedrijf, evenement of product in de kijker te zetten. 
Reclamevlaggen zijn goed zichtbaar en vergroten zo 
de herkenbaarheid van uw boodschap. Vlaggen van 
goede kwaliteit zijn een kleine investering en gaan lang 
mee. Kortom, u kan ze gebruiken voor allerlei soorten 
promotie. Zo is een reclamevlag perfect inzetbaar tijdens 
beurzen, evenementen of presentaties. 

Weerbestendige polyester stof

Kies uit verschillende afwerkingen

Full color digital printing of zeefdruk

Vele formaten beschikbaar

Het ideale promotiemiddel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RECLAMEVLAG

Materiaal: Polyester 3-draads longlife

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: Standaard formaten of maatwerk

Bedrukking: Full color digital printing of zeefdruk

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Afwerkingen:

Omzoomd
Verstevingslint aan mastzijde
D-ringen om de 100cm
Sleuf (boven-en/of onderaan)
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Leg nadruk op het internationaal karakter van uw 
product, bedrijf of merk met landenvlaggen. U kan 
kiezen uit een ruim assortiment landsvlaggen van 
goede kwaliteit en in verschillende formaten. Er is 
niet alleen onze nationale driekleur, maar we leveren 
ook provincievlaggen, gewestvlaggen, gemeente- of 
stadsvlaggen.

Verschillende formaten 

Ruim assortiment

Full color digital printing of zeefdruk

Steeds op voorraad

Weerbestendig polyester stof

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LANDENVLAG

Materiaal: Polyester 3-draads longlife

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 70x100 cm / 100x150 cm / 150x200 cm / 200x300 cm

Bedrukking: Full color digital printing of zeefdruk

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Afwerkingen:
Omzoomd
Verstevingslint aan mastzijde
D-ringen om de 100cm
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Herva kent geen maten, dus u kan bij ons terecht voor 
tifo’s of XXL vlaggen van hoogwaardige kwaliteit voor 
uw vereniging of bedrijf met eigen ontwerp. Bij een tifo 
leveren wij standaard een brandcertificaat. Geen enkel 
formaat is voor ons te groot.

Kies zelf de afmetingen

Hoge kwaliteit vlaggenmateriaal

Ideale sfeermaker

Inclusief brandcertificaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TIFO

Materiaal: Polyester 3-draads longlife

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Bedrukking: Full color digital printing

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Afwerkingen: Omzoomd + verstevingslint
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Een tafelvlag bedrukt met uw eigen logo zijn sfeervolle 
blikvangers tijdens congressen, persconferenties en 
in ontvangstruimtes. We leveren tafelvlaggen in vele 

varianten, waaronder tafelvlaggen met rechtformaat of 
in de vorm van een beachflag. Daarnaast kiest u voor 
tafelvlaggen met enkel- of dubbelzijdige bedrukking. 

Verschillende formaten

Duurzaam materiaal

Verschillende afwerkingen

Enkel- of dubbelzijdige bedrukking

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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TAFELVLAG

Materiaal: Polyester 3-draads  /  Polysatijn

Gewicht: 115 gr/m² / 330 gr/m²

Afmetingen: 15 x 10 cm (tafelvlag) / 8 x 20 cm - 10 x 15 cm (miniflag) / 
15 x 41 cm (beachflag)

Bedrukking: Full color digital printing

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Mast: Hout of chroom ( afhankelijk van het formaat)

Extra: Bestellen vanaf 25 stuks

15 x 10 cm 15 x 10 cm
8 x 20 cm

10 x 15 cm
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Een eventflag is de meest efficiënte methode om uw 
merk zichtbaar te maken op locatie. Onze eenvoudig op 
te zetten en weerbestendige eventflags zijn ideaal voor 
buitenevenementen. U kan de vlag ook inzetten als per-
manente vlag voor uw winkel of bedrijf. Daarnaast is een 
eventflag ideaal om extra promotie te voeren voor uw 
product. Met een eventflag trekt u meteen de aandacht.

Verschillende formaten 

Uniek vol onderstuk voor extra stevigheid

Meest verkochte promotiemiddel

Full colour digital print

Snelle levering

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVENT FLAG

Materiaal: Polyester 3-draads

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 210 x 65 cm / 330x85 cm / 440x85 cm

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI High-res -  zeefdruk (grote oplages)

Afwerking: Omzoomd met verstevigende sleuf mastzijde

Mast: Aluminium onderstuk met gebogen bovenstuk (Ø 30mm)

Hoogte mast: 268 cm / 383 cm / 498 cm

Extra: Verschillende voeten en verankeringsmogelijkheden
Inclusief handige draagtas

Uniek vol massief 
onderstuk voor extra 
stevigheid. Slijtvast en  
geschikt voor intensief 
gebruik. 
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Aluminium 
bovenkant 
zorgt voor 
extra lange 
levensduur.
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Een rechthoekige eventbanner is de ideale eyecatcher: 
eenvoudig en snel te monteren, ideaal voor elk indoor en 
outdoor evenement. Elke eventbanner is in ons atelier 
gedrukt op hoogwaardig en weerbestendig materiaal. 
Zo bent u zeker van een mooie, diepe tint en lange 
levensduur. Event banners zijn 90% doorschijnend. Uw 
boodschap is dus van beide zijden goed zichtbaar. 

Ideale eyecatcher

Duurzaam en slijtvast materiaal

Weerbestendig materiaal

Eenvoudig te monteren

Snelle levering 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVENT BANNER

Materiaal: Polyester 3-draads

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 62 x 160 cm /  98 x 208 cm / 110 x 265 cm / 120 x 360 cm

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI High-res -  zeefdruk (grote oplages)

Afwerking: Omzoomd met verstevigende sleuf mastzijde

Mast: Aluminium onderstuk met gebogen bovenstuk (Ø 30mm)

Extra: Verschillende voeten en verankeringsmogelijkheden
Inclusief handige draagtas



WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   73WE PRINT BIG,  WE THINK BIGGER   73



WWW.HERVA.BE74

Dropflags, ook wel beachflags genoemd, zijn de ideale 
blikvanger voor uw bedrijf, product of evenement. Met 
een dropflag kiest u voor een optimale zichtbaarheid 
van uw reclameboodschap. De vlag heeft veel ruimte 
om tekst te plaatsen. Door de druppelvorm blijft de vlag 
altijd strak gespannen, waardoor de reclameboodschap 
steeds leesbaar blijft. Een dropflag met eigen ontwerp is 
dus steeds de juiste keuze.

Verschillende formaten

Duurzaam en weerbestendig

Makkelijke montage

Keuze uit veel stevige voeten

Stevige aluminium mast met carbonfiber top

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DROPFLAG

Materiaal: Polyester 3-draads

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 75 x 175 cm / 102 x 230 cm / 115 x 310 cm

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI High-res - zeefdruk (grote oplages)

Afwerking: Omzoomd met verstevigende sleuf mastzijde

Mast: Aluminium onderstuk met carbonfiber bovenstuk (Ø 20mm)

Hoogte mast: 233 cm / 310 cm / 392 cm

Extra: Verschillende voeten en verankeringsmogelijkheden
Inclusief handige draagtas
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
RECLAMEVLAG

LANDSVLAG

TIFO

AFWERKING

Materiaal: Polyester 3-draads longlife

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 80 x 200 cm / 80 x 300 cm / 100 x 70 cm / 100 x 150 cm /100 x 300 cm / 100 x 400 cm / 120 x 400 cm /
120 x 500 cm / 150 x 100 cm / 150 x 200 cm / 150 x 400 cm / 150 x 500 cm / 150 x 600 cm /  Maatwerk

Bedrukking: Full color digital printing 1300 DPI High-res  of zeefdruk

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Afwerkingen:

Omzoomd
Verstevingslint aan mastzijde
D-ringen om de 100cm
Sleuf (boven-en/of onderaan)

Materiaal: Polyester 3-draads longlife

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 70 x 100 cm / 100 x 150 cm / 150 x 200 cm / 200 x 300 cm

Bedrukking: Full color digital printing 1300 DPI High-res  of zeefdruk

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Afwerkingen:
Omzoomd
Verstevingslint aan mastzijde
D-ringen om de 100cm

Materiaal: Polyester 3-draads longlife

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: Maatwerk

Bedrukking: Full color digital printing 1300 DPI High-res

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Afwerkingen: Omzoomd + verstevingslint

Extra: Brandcertificaat M1

D-ring met verstevigingslintOmzoomd Haken met verstevigingslint Sleuf
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TAFELVLAGGEN

MODELLEN

Tafelvlag Miniflag Beachflag

Materiaal: Polyester 3-draads  /  Polysatijn

Gewicht: 115 gr/m² / 330 gr/m²

Afmetingen: 15 x 10 cm  (tafelvlag) / 8 x 20 cm - 10 x 15 cm (miniflag) / 15 x 41 cm (beachflag)

Bedrukking: Full color digital printing 1300 DPI High-res

Textuur: Licht glanzend met lichte structuur

Mast: Hout of chroom (afhankelijk van formaat)

Extra: Bestellen vanaf 25 stuks
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
EVENT FLAG

EVENT BANNER

Materiaal: Polyester 3-draads

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 210 x 65 cm / 330 x 85 cm / 
440 x 85 cm

Bedrukking: Full colour digital print -  
zeefdruk (grote oplages)

Afwerking: Omzoomd met verstevigende 
sleuf mastzijde

Mast:
Aluminium onderstuk met gebogen 
bovenstuk (Ø 30mm) met keuze 
tussen hol of massief onderstuk

Hoogte mast: 268 cm / 383 cm / 498 cm

Extra:
Verschillende voeten en 
verankeringsmogelijkheden
Inclusief handige draagtas

65 X 210 CM 85 X 330 CM 85 X440 CM
Breedte: 65 cm 85 cm 85 cm

Hoogte: 210 cm 330 cm 440 cm

Totale hoogte: 270 cm 380 cm 490 cm

Mast 3-delig 4-delig 5-delig

69 X 138 CM 85 X 246 CM 90 X 354 CM
Breedte: 69 cm 85 cm 90 cm

Hoogte: 138 cm 246 cm 354 cm

Totale hoogte: 180 cm 290 cm 400 cm

Mast 3-delig 4-delig 5-delig

4

Materiaal: Polyester 3-draads

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 69x138 cm / 90x246 cm / 
90x354 cm

Bedrukking: Full colour digital print -  
zeefdruk (grote oplages)

Afwerking: Omzoomd met verstevigende 
sleuf mastzijde

Mast: Aluminium onderstuk met 
gebogen bovenstuk (Ø 30 mm)

Hoogte mast: 185 cm / 300 cm / 415 cm

Extra:
Verschillende voeten en 
verankeringsmogelijkheden
Inclusief handige draagtas



  79  79

DROPFLAG

ACCESSOIRES

Materiaal: Polyester 3-draads

Gewicht: 115 gr/m²

Afmetingen: 75 x 175 cm / 102 x 230 cm / 
115 x 310 cm

Bedrukking: Full colour digital print 1300 DPI 
High-res  - zeefdruk (grote oplages)

Afwerking: Omzoomd met verstevigende 
sleuf mastzijde

Mast: Aluminium onderstuk met carbon-
fiber bovenstuk (Ø 20 mm)

Hoogte mast: 233 cm / 310 cm / 392 cm

Extra:
Verschillende voeten en 
verankeringsmogelijkheden
Inclusief handige draagtas

75 X 175  CM 102 X 230 CM 115 X 310 CM
Breedte: 75 cm 102 cm 115 cm

Hoogte: 175 cm 230 cm 310 cm

Totale hoogte: 233 cm 310 cm 392 cm

Draagtas

Kliksysteem

Terrasvoet met 
wieltjes 40 kg

Beton voet 40 kg Indoor x-voetRubberen voet Outdoor x-voet

GrondboorGrondpin Grondpin pro

Opvulbaar 25 kg Opvulbaar 40 kg Terrasvoet 20 kg Terrasvoet met 
handvat 20 kg

Dropflag mast Event banner mast Event flag mast Onderstuk





MASTEN
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Om uw vlag goed zichtbaar te maken, hebt u natuurlijk 
een kwaliteitsvolle vlaggenmast nodig. Laat uw 
vlaggen wapperen met onze hoge, sterke en stijlvolle 
vlaggenmasten. Herva heeft een ruime voorraad 
aan vlaggenmasten in verschillende uitvoeringen. 
Geef uw bedrijf een professionele uitstraling met een 
vlaggenmast met prachtige vlag. Onze masten hebben 
een lange levensduur, zijn gebruiksvriendelijke en 
gemakkelijk in onderhoud.

Uniek en gepatenteerd REWIND® systeem 

Uw vlag steeds in de juiste positie

Tot wel 12 meter hoog

Extra stevige cilindrische mast 

Kantelvoet of overschuifkoker

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VLAGGENMAST

Materiaal: Aluminium 

Afwerking: Anode of wit gelakt

Formaten: 6 m / 8 m / 12 m (cilindrisch)

Masttop systeem: Touw & kikker / Galg / Anti-diefstal / Rewind®

Lengte uithouder: 60 cm t.e.m. 150 cm

Grondbevestigingen: Kantelvoet of overschuifkoker

Extra: Inclusief contragewicht 1.5 kg

Rewind® is ons uniek 
gepatenteerd kwalitatief 
Herva mastsysteem, 
dat de vlag steeds terug 
in zijn oorspronkelijke 
positie brengt.

REWIND®
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REWIND®

REWIND®
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Een baniermast bestaat volledig uit geslepen en gepolierd 
inox (roestvrij staal). Het roestvrij staal is niet alleen zeer 
robuust, maar ook eigentijds en elegant. Door het ophang-
systeem zijn de bedrukte doeken steeds strakgespannen. 
Zo is uw reclameboodschap altijd leesbaar voor uw klanten 
aan beide kanten. Het voordeel van een baniermast is dat 
u de wind doorlatende mesh spandoeken niet halfjaarlijks 
moet vervangen.

Kwaliteitsvol en roestvrij inox

High-end quality

Uw vlag steeds strak gespannen

Ideaal om uw boodschap te communiceren

Winddoorlatende MESH doeken

 

BANIERMASTEN

Materiaal: Gepolierd kwaliteitsinox

Afwerking: Anode

Formaten: 6 m

Type: 1 uithouder / 2 zijdelingse uithouders / 2 frontale uithouders

Grondbevestigingen: Kantelvoet

Extra: Halogeen verlichting
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Een soltismast bestaat uit extra sterk staal gemaakt in 
het zwart. Een soltismast is niet alleen zeer robuust, 

maar heeft ook een luxueuze uitstraling. Door het op-
hangsysteem zijn de bedrukte doeken steeds strakge-
spannen. Zo is uw reclameboodschap altijd leesbaar 
voor uw klanten aan beide kanten. Het voordeel van 

een soltismast is dat u de wind doorlatende mesh 
spandoeken niet halfjaarlijks moet vervangen.

Extra stevig

Luxe uitstraling

Verlichting mogelijk

Uw vlag staat steeds strak gespannen

Winddoorlatende MESH doeken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

  85 

SOLTISMASTEN

Materiaal: Staal

Afwerking: Zwart gelakt

Formaten: 6 m

Type: 1 uithouder

Grondbevestigingen: Voetplaat

Extra: Halogeen verlichting
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Mobiele vlaggenmasten zijn ideaal voor beurzen, eve-
nementen en festivals. Een mobiele mast is gemakkelijk 
op te zetten en te (ver)plaatsen. Het voordeel van een 
mobiele vlaggenmast is dat de tekst altijd goed leesbaar 
is dankzij het galgsysteem. Elke reclameboodschap komt 
dus steeds duidelijk over. Daarnaast is de mast in hoogte 
verstelbaar door 3 verstelbare delen. Kortom, perfect om 
de aandacht te trekken.

3-delig telescoopsysteem

Eenvoudig op te zetten 

Makkelijk te transporteren

In hoogte verstelbaar

Voorzien van een stevig galgsysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOBIELE MASTEN

Materiaal: Geanodiseerd aluminium 

Mast: 3-delig telescoopsysteem 

Formaten: min. 1.5 m / max 6 m

Lengte uithouder: 60 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm

Masttop systeem: Galg

Grondbevestigingen: Autovoet

Telescopische mast
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Telescopische mast

Deelbare mast
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

CONISCH CILINDRISCH
Materiaal: Aluminium

Afwerkingen: Wit gelakt of anonde

Afmetingen 6 meter 8 meter 6 meter 8 meter 12 meter

Masttop systeem

• Touw & 
kikker

• Rewind ®
• Galg

• Touw & kikker
• Rewind ®
• Galg
• Anti-diefstal

• Touw & kikker
• Rewind ®
• Galg
• Anti-diefstal

Contragewicht: Contragewicht 1.5 kg

Lengte uithouder
(Rewind ® / Galg)

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
150 cm

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm

60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
150 cm

Grondbevestigingen: Kantelvoet
Overschuifkoker Kantelvoet

BANIERMAST U BANIERMAST D BANIERMAST H SOLTISMAST

Materiaal: Gepolierd kwaliteitsinox Staal gelakt in RAL kleur

Afmeting mast: 6 meter 6 meter

Uithouder: 1 uithouder 2 zijdelingse 
uithouders 2 frontale uithouder 1 uithouder

Afmetingen doek:

60 x 300 cm
60 x 250 cm
80 x 250 cm
80 x 300 cm

60 x 300 cm 60 x 300 cm 60 x 250 cm

Grondbevestiging: Kantelvoet Voetplaat

VLAGGENMASTEN

BANIER- EN SOLTIS MASTEN

MOBIELE MASTEN

Materiaal: Geanodiseerd aluminium

Afmeting mast: 3-delig telescoopsysteem ( min. 1.5 m - max. 6 m) 2-delige deelbare mast - 6m

Lengte uithouder: 60 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm

Contragewicht: Contragewicht 1.5 kg

Masttop systeem: Galg
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Kantelvoet Overschuifkoker

Galg

Contragewicht

Autovoet

Anti-diefstal

Voetplaat

Touw en kikker

3-delig telescoopsysteem
Transport lengte: 165 cm

3.6 kg

2-delig deelbare mast

Rewind

TOEBEHOREN





TENTEN
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Onze plooitenten zijn ontworpen en geproduceerd in 
materialen van de hoogste kwaliteit. Zo beschikken ze 
over een licht een zeer stabiel frame van geanodiseerd 
aluminium. Het 100% polyester dak is waterbestendig 
en UV-bestendig. Daarnaast zijn de plooitenten onge-
looflijk flexibel en handig. Zo verliest u geen tijd bij het 
opstellen.

Duurzaam en slijtvast materiaal

Inclusief handige draagtas voor transport

Opstellen in minder dan 1 minuut

Extra stevig frame

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PLOOITENT

Model: Eco versie Pro versie

Frame: Hexagonaal geanodiseerd aluminium frame

Profiel: 25 x 25 mm  (1.5 mm dikte) 40 x 40 mm  (1.5 mm dikte)

Materiaal: Waterproofcoated polyester 250 gr/m²

Bedrukking: Full color digital printing

Basis kleuren: Zwart / wit / rood / groen / geel / blauw

Toebehoren: (halfhoge) zijwanden / zijwanden met raam of deur

Extra: Handige draagtas met wieltjes
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Verbaas uw klanten met een unieke dome tent. Die 
is volledig naar eigen wens samen te stellen. Door de 

hoogwaardige kwaliteit en speciale vorm trekt u al van 
ver de aandacht. Ideaal voor beurzen, evenementen 

en shows. De zelfdragende structuur creëert een groot 
ruimtegevoel en is binnen de 15 minuten opgezet. De 

dometent is de perfecte eye-catcher.

Duurzaam en slijtvast materiaal

Inclusief handige draagtas voor transport

Een echte eye-catcher

Eenvoudig op te stellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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DOMETENT

Frame: Aluminium frame met kliksysteem

Profiel: 25 x 25 mm  (1.5 mm dikte) 40 x 40 mm  (1.5 mm dikte)

Materiaal:  Waterproofcoated polyester 250 gr/m²

Bedrukking: Full color digital printing

Basis kleuren: Zwart / wit / rood / groen / geel / blauw

Toebehoren: (halfhoge) zijwanden / zijwanden met raam of deur

Extra: Handige draagtas
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De originele inflatable X-tent valt direct op door zijn unieke 
uitstraling en kwaliteit. De hoogwaardige kwaliteit van de 
X-tent wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening, 
minimaal gewicht, gemakkelijke transporteerbaarheid en 
snelle opstelling. Eenmaal gevuld met lucht, staat de licht-
gewicht X-tent stevig op vrijwel elk oppervlak. Het modulair 
systeem maakt het mogelijk om elke individuele compo-
nent snel te veranderen, zoals het dak of de verschillende 
zijwanden.

Volledig oppervlakte wordt bedrukt

Unieke uitstraling

Snel en eenvoudig opstellen

Gemakkelijk te transporteren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

X TENT

Model: X tent

Frame: Pneumatische structuur met stabilisatroren TPU

Materiaal: Waterproofcoated polyester 250 gr/m² dacron

Bedrukking: Full color digital printing

Basis kleuren: Zwart / wit / rood / oranje / geel / blauw

Toebehoren: Zijwanden / Connector / Boog

Extra: Handige draagtas
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Door de unieke uitstraling en kwaliteit valt u direct op. 
Opzetten doet u met slechts één druk op de knop. U hebt 

ook geen constante stroomvoorziening met een luide 
motor nodig. Hierdoor is de tent eindeloos inzetbaar op 
verscheidene events, zowel indoor als outdoor. De tent 

reduceert tot een verassend-kleine volume voor gemak-
kelijk transport en opslag, dankzij de meegeleverde 

draagtas.

Geen stroomvoorziening nodig

Gemakkelijk te transporteren

Volledig oppervlakte wordt bedrukt

Snel en eenvoudig opstellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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V TENT

Model: V tent

Frame: Pneumatische structuur met stabilisatroren TPU

Materiaal: Waterproofcoated polyester 250 gr/m² Dacron

Bedrukking: Full color digital printing

Basis kleuren: Zwart / wit / rood / oranje / geel / blauw

Toebehoren: Zijwanden / Connector / Boog

Extra: Handige draagtas



WWW.HERVA.BE96

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frame

Frame 

Profiel

Profie dome Piketten

Draagtas

Gewicht

PLOOITENTEN

DOME TENT

TOEBEHOREN

Model: Eco versie Pro versie

Frame: Viekant geanodiseerd aluminium frame Hexagonaal geanodiseerd aluminium frame

Profiel: 25 x 25 mm  (1.5 mm dikte) 40 x 40 mm  (1.5 mm dikte)

Materiaal:  Waterproofcoated polyester 250 gr/m²

Bedrukking: Full color digital printing

Basis kleuren: Zwart / wit / rood / groen / geel / blauw

Toebehoren: (halfhoge) zijwanden / zijwanden met raam of deur

Extra: Handige draagtas

Frame: Aluminium frame met klik systeem

Materiaal: Waterproofcoated polyester 250 gr/m²

Bedrukking: Full color digital printing

Toebehoren: (halfhoge) zijwanden / zijwanden met raam of deur / boog / verbindingselement

Extra: Handige draagtas / gewichten / piketten

ECO PRO
Model: 3 x 3 3 x 4.5 3 x 6 4 x4 3 x 3 3 x 4.5 3 x 6 4 x 4 4 x 8

Lengte: 295 cm 435 cm 584 cm 401 cm 295 cm 435 cm 584 cm 401 cm 795 cm

Breedte: 295 cm 295 cm 295 cm 401 cm 295 cm 295 cm 295 cm 401 cm 401 cm

Hoogte ingang: 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm 240 cm

Totale hoogte: 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 cm

Model: 3 m 5.1 m 7.5 m 10.5 m

Lengte: 300 cm 510 cm 750 cm 1050 cm

Breedte: 300 cm 300 cm 440 cm 620 cm

Hoogte ingang: 210 cm 200 cm 215 cm 285 cm

Totale hoogte: 370 cm 380 cm 462 cm 595 cm
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Handpomp

X tent boog

Elektrische pomp

X tent zijwanden

Pomp met batterij

V tent

Draagtas

PNEUMATISCHE TENTEN

TOEBEHOREN

Model: X tent V tent

Frame: Pneumatische structuur met stabilisatroren TPU

Materiaal: Waterproofcoated polyester 250 gr/m² Dacron

Bedrukking: Full color digital printing

Basis kleuren: Zwart / wit / rood / oranje / geel / blauw

Toebehoren: Zijwanden / Connector / Boog

Extra: Handige draagtas

X TENT
Model: 3 x 3 4 x 4 5 x 5 6 x 6 

Lengte: 320 cm 395 cm 485 cm 580 cm

Breedte: 320 cm 395 cm 485 cm 580 cm

Hoogte: 240 cm 270 cm 330 cm 390 cm

Hoogte wand: 190 cm 200 cm 250 cm 300 cm

V TENT
Model: 6 x 3 m

Lengte: 620 cm

Breedte: 620 cm

Hoogte: 330 cm

Hoogte ingang: 250 cm





PARASOLS
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PARASOLS
Parasols zijn meer dan enkel een bescherming tegen 
zon en regen. Ze brengen sfeer en kleur op een terras. 
Daarnaast worden ze steeds meer gebruikt op beurzen 
en evenementen. Personaliseer de parasols met uw 
logo en merk, zodat uw bedrijf top-of-mind blijft. Onze 
parasols zijn UV-bestendig. Door het stevige frame zijn 
de parasols heel stabiel en waaien ze niet snel om. De 
parasols zijn beschikbaar in verschillende vormen en 
maten.

Verschillende vormen en maten

UV bestendig

Extra sterk frame 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PARASOL
Frame Gecoat aluminium frame

Wanddikte: 1.5 mm

Kleur: Wit / grijs

Materiaal: Polyester 205 gr/m²

Bedrukking: Full color digital printing

Bestendigheid: 5/7 DIN

Systeem: Push up / touw / telescopisch / hendel
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
VIERKANTE PARASOLS

RONDE PARASOLS

TOEBEHOREN

Model: 2 meter 2.5 meter 3 meter 3.5 meter 4 meter 4 meter

Systeem: Push up Push up Touw / telescopisch Touw / telescopisch Hendel Hendel

Armen: 8 armen

Diameter armen: 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 60 mm 75 mm

Frame type: Gecoat  aluminium wit of grijs

Model3.5 2.5 meter 3 meter 3.5 meter 4 meter

Systeem: Push up Touw / telescopisch Touw / telescopisch Hendel

Armen: 8 armen

Diameter armen: 50 mm 50 mm 50 mm 60 mm

Frame type: Gecoat  aluminium wit of grijs
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STICKERS
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Transformeer een bestaande raam in een echte 
aandachtstrekker. Door middel van raamstickers kan u 
een reclameboodschap duidelijk overbrengen en creëert 
u een professionele sfeer rondom uw pand. Raamstic-
kers zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Zo 
vindt u altijd één dat past. We hebben stickers voor 
tijdelijke bevestiging (gemakkelijk te verwijderen) of voor 
langdurige bevestiging.

One Way Vision: kijk van binnen naar buiten

Bepaal zelf het formaat

Verwijderbare lijmlaag

Verschillende afwerkingen

Tijdelijke of langdurige bevestiging

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RAAMSTICKER

Materiaal: Monomeer Polymeer One Way Vision

Toepassing: Vlakke ondergrond

Termijn: Korte termijn Lange termijn Korte of lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Glanzend of mat

Afwerking: Schoonsnijden, contour of plot Schoonsnijden, contour

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

One Way Vision
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Monomeer

Polymeer
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Kleed uw bedrijf nu geheel in stijl aan. Kies voor een 
mooie foto of een uitvergroot logo om die saaie muur 
een make-over te geven. Fotobehang bestaat uit scheur- 
en kreukbestendige en zelfklevende polyesterstof. 
Tijdens het plaatsen is het fotobehang verwijderbaar en 
kan u het aanpassen, zodat de installatie gemakkelijk 
verloopt. Een muursticker is minder permanent. Op deze 
wijze kan u snel en gemakkelijk weer een andere look 
geven aan uw ruimte. 

Scheur- en kreukbestendig

Toepasbaar op verschillende ondergronden

Voor korte of lange termijn

Kies zelf uw afmetingen

Verschillende afwerkingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MUURSTICKER

Materiaal: Polymeer met luchtkanaaltjes Polymeer  met sterke lijmlaag Wallwrap cast printfolie

Toepassing: Gladde muur 
(metaal/plastic/gepolijste steen)

Pleister muur 
(geschilderd/ongeschilderd)

Ruwe muur 
(oneffen, ruwe muren)

Termijn: Korte of lange termijn 

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Glanzend of mat

Afwerking: Schoonsnijden, contour of plot 

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

Airtex
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Plotfolie

Plotfolie

Wallprint
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Met kleef- of plotletters bepaalt u zelf het lettertype, de 
kleur en de look & feel. Keefletters worden uitgesneden 
uit duurzaam en professionele vinyl. Geef doormiddel 
van kleefletters uw boodschap door. Te gebruiken 
voor reclame doeleinden of voor het creëren van sfeer 
rondom uw pand.

Duurzaam en slijtvast materiaal

Verschillende afwerkingen

Ideaal om uw boodschap te communiceren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KLEEFLETTERS

Materiaal: Monomeer snijfolie Polymeer snijfolie

Toepassing: Vlakke ondergrond

Termijn: Korte termijn Lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat Geen

Afwerking: Schoonsnijden, contour of plot

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

Plotletters
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Plotletters

Plotletters

Striping
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Met een 3D vloersticker voert u op een unieke manier 
reclame. Een 3D vloersticker is een printfolie met extra 
sterke lijmlaag en met een opvallende 3D print op 
maat. Deze stickers kunnen ideaal geplakt worden op 
beursvloeren of showroomvloeren.

Creatieve manier van reclame maken 

Voorzien van een anti-slip laag

Uniek 3D effect

Verschillende afwerkingen

Duurzaam en slijtvast materiaal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

3D STICKER

Materiaal: Polymeer printvinyl

Toepassing: Vlakke ondergrond

Termijn: Korte of lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Anti-slip

Afwerking: Schoonsnijden, contour of plot

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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Vloerstickers zijn erg populair als promotiemateriaal. 
Een vloersticker is een printfolie met extra sterke 
lijmlaag met een opvallende print op maat. Deze 
kunnen ideaal geplakt worden op beursvloeren of 
showroomvloeren. Zo trekt u de aandacht op een 
unieke manier.

Bepaal zelf het formaat

Voorzien van een anti-slip laag 

Tijdelijke of langdurige bevestiging

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VLOERSTICKER

Materiaal: Polymeer printfolie met extra sterke lijmlaag

Toepassing: Vlakke ondergrond

Termijn: Korte of lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Anti-slip

Afwerking: Schoonsnijden, contour of plot

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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Asfaltstickers zijn de ideale zelfklevende stickers 
voor gebruik buiten. Plakken op asfalt, tegels en 
beton is geen enkel probleem voor asfaltstickers. 
De asfaltstickers zijn voorzien van een anti-slip laag, 
waardoor ze zelfs in een vochtige omgeving niet 
gevaarlijk zijn. Met een asfaltsticker trekt u de aandacht 
op een unieke manier.

Extra sterke lijmlaag

Sterk en duurzaam materiaal

Speciaal voor ruwe ondergronden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ASFALTSTICKER

Materiaal: Alu asfaltwrap

Toepassing: Ruwe ondergrond (asfalt, beton of bestrating)

Termijn: Korte of lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Anti-slip

Afwerking: Schoonsnijden of contour

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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Magneetstickers kan u op elk metalen onderdeel 
ophangen, zoals op kasten, voertuigen, machines, en 

zoveel meer. Laat uw boodschap opvallen en hang de 
magneet sticker op allerlei onverwachte plekken. Een 
magneetsticker is ideaal voor tijdelijke promotionele 

doeleinden, zowel in- als outdoor. 

Eenvoudig aan te brengen

Bepaal zelf het formaat

Verschillende afwerkingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

  117 

MAGNEETSTICKER

Materiaal: Magneetfolie 0.85 mm

Toepassing: Ondergrond van  ijzer, nikkel, kobalt of gadolinium.

Termijn: Korte of lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Geen

Afwerking: Schoonsnijden of contour

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

Extra: Op carrosserieën niet langer dan enkele dagen laten zitten i.v.m. verkleuring
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Wilt u uw auto een persoonlijke toets geven, bent u 
de originele kleur beu of wil u graag een volledige 
make-over?  Dan is wagenbelettering dé manier 
om uw wagen een unieke look te geven. Voorzie uw 
wagen van reclame, patronen, afbeeldingen of foto’s. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Wagenbelettering 
is de manier om met een klein budget grote 
naambekendheid te verwerven voor uw bedrijf.

Uw ontwerp volledig op maat

Hoogkwalitatieve folie

Verschillende afwerkingen

Van belettering tot volledige carwrap

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AUTO STICKER

Materiaal: Fullwrap folie Polymeer met luchtkanaaltjes One Way Vision Polymeer snijfolie

Toepassing: Carwrap Wagenbestickering Bestickering ramen Wagenbelettering

Termijn: Lange termijn

Bedrukking: Enkelzijdig

Laminaat: Geen Glanzend of mat Geen

Afwerking: Schoonsnijden Contour Plot

Gebruik: Outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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FRAMES
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Gevelframes zijn perfect om uw spandoek voor de 
lange termijn op een goede positie te presenteren. Uw 
spandoek wordt gehangen in een buizenframe aan 
de gevel. Rekening houdend met de afwerking van uw 
gevel bepalen we juiste bevestigingsmaterialen om zo 
een perfect geïnstalleerd resultaat te bekomen. 

Afmetingen op maat van uw gevel

Professionele plaatsing

Grote zichtbaarheid

Verwissel eenvoudig van doek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BUIZENFRAME GEVEL

Frame: Aluminium buizenframe 45 mm Ø x 3 mm (wandikte)

Spandoek: PVC, mesh, sound mesh of blockout

Afwerking: Bevestiging met elastieken 

Montage: Keilbout of chemische verankering

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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Een signframe is een strak en hedendaags frame voor 
het opspannen van uw spandoek. We werken met een 
klopprofiel en een spandoek van hoge kwaliteit. Het 
vernieuwend design heeft de look van een standaard 
reclamebord maar de flexibiliteit van spandoeken. 
Perfect om grote oppervlaktes te voorzien van een 
trendy look.

Tot wel 2000 m² groot

Geef uw gevel een trendy look

Verkrijgbaar met LED verlichting

Steeds een strak gespannen doek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SIGNFRAME GEVEL

Profiel: 37 x 65 mm x 1.5 mm

Kleur profiel: Aluminium ongelakt of geanodiseerd

Kleur spanlatjes: Zwart of wit

Spandoek: PVC frontlit 510 gr/m² / Backlit 510 gr/m² (LED)

Afwerking: Schoonsnijden

Montage: Gelijke gevel - 4 cm van gevel
Ongelijke gevel (overbrugging) - min. 15 cm / max. 30 cm van gevel

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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Sign frame met LED verlichting
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Een vrijstaand buizenframe springt meteen in het oog 
op elke locatie. De aluminium buizen worden op maat 
gemonteerd tot een stabiel frame. Het mooie aan een 
spandoek met een buizenframe op voet is dat u het 
frame voor een lange periode kan blijven gebruiken met 
verschillende spandoeken. 

Spandoek kan u makkelijk wisselen

Verschillende formaten

Voorzien van stevige voeten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BUIZENFRAME VOET

Frame: Aluminium buizenframe 48 mm Ø x 3 mm (wandikte)

Spandoek: PVC, mesh, sound mesh of blockout

Afwerking: Bevestiging met elastieken 

Montage: Bijpassende voet of in de grond met steun

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

Heavy Duty 
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Spandoek kan u makkelijk wisselen
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Een vrijstaand signframe springt meteen in het oog 
op elke locatie. Een vrijstaand signframe is een strak 
en hedendaags frame voor het opspannen van uw 
spandoek. We werken met een klopprofiel en een 
spandoek van hoge kwaliteit. Het vernieuwend design 
heeft de look van een standaard reclamebord, maar de 
flexibiliteit van spandoeken.

Voor binnen- en buitentoepassingen

Trendy en moderne look

Steeds een strak gespannen doek

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SIGNFRAME HEAVY DUTY

Profiel: 37 x 65 mm x 1.5 mm

Kleur profiel: Aluminium ongelakt of geanodiseerd

Kleur spanlatjes: Zwart of wit

Spandoek: PVC frontlit 510 gr/m²

Afwerking: Schoonsnijden

Voet: Bijpassende voet of op koker

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
BUIZENFRAME GEVEL

Frame: Aluminium buizenframe 45 mm Ø x 3 mm (wandikte)

Spandoek: PVC, mesh, sound mesh of blockout

Afwerking: Bevestiging met elastieken 

Montage: Keilbout of chemische verankering

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

SIGNFRAME GEVEL

Profiel: 37 x 65 mm x 1.5 mm

Kleur profiel: Aluminium ongelakt of geanodiseerd

Kleur spanlatjes: Zwart of wit

Spandoek: PVC frontlit 510 gr/m²

Afwerking: Schoonsnijden

Montage: Gelijke gevel - 4 cm van gevel
Ongelijke gevel (overbrugging) - min. 15 cm / max. 30 cm van gevel

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

BUIZENFRAME OP VOET

Frame: Aluminium buizenframe 45 mm Ø x 3 mm (wandikte)

Spandoek: PVC, mesh, sound mesh of blockout

Afwerking: Bevestiging met elastieken 

Montage: Bijpassende voet of op koker

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk

SIGNFRAME OP VOET

Profiel: 37 x 65 mm x 1.5 mm

Kleur profiel: Aluminium ongelakt of geanodiseerd

Kleur spanlatjes: Zwart of wit

Spandoek: PVC frontlit 510 gr/m²

Afwerking: Schoonsnijden

Voet: Bijpassende voet of op koker

Gebruik: Indoor en outdoor

Afmetingen: Maatwerk
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Buizenframe

Profiel gevel Profiel kader

Voet

Cover 160 kg Cover 320 kg

SpanelastiekKoppelstuk bocht

Gewicht rubber

Koppelstuk

Gewicht  beton

Bevestigingsstuk

Bevestigingsstuk

Voet XXL

TOEBEHOREN BUIZENFRAME GEVEL

TOEBEHOREN SIGNFRAME

TOEBEHOREN BUIZENFRAME / SIGNFRAME OP VOET



LICHTRECLAME



LICHTRECLAME

TOTEMS
GEVELLETTERS
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Zomer of winter, dag of nacht, open of gesloten: een 
lichtbak is altijd een goede keuze wanneer u wil opval-
len bij uw doelgroep. Met een lichtbak is een optimale 
zichtbaarheid van uw merk immers zowel overdag als ‘s 
nachts gegarandeerd. Bovendien zijn de mogelijkheden 
in vormen, kleuren en maten eindeloos.

Ga voor maximale zichtbaarheid

Energiezuinige LED verlichting

Verschillende afwerkingen

LICHTBAK
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Een doordacht ontworpen reclamezuil zorgt voor 
een betere vindbaarheid en naamsbekendheid van 
uw bedrijf. Daarnaast zijn totems ongetwijfeld een 
ideaal communicatiemiddel naar uw klanten toe. Een 
reclamezuil is immers het visitekaartje van uw bedrijf 
langs de weg. De totems worden op maat en helemaal 
volgens uw wens ontworpen en geproduceerd: van heel 
eenvoudige zuilen tot uiterst complexe constructies.

Verbeter uw vindbaarheid

Ideaal communicatiemiddel

Ontworpen volgens uw wens

RECLAMEZUIL
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Signframe totem
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Direct of indirecte verlichte signs en logo’s om zich 
uitstekend te presenteren naar klanten toe. Doosletters 
kunnen variëren van opvallend klein tot indrukwekkend 
groot, van robuust en krachtig tot elegant en sierlijk. Ze 
zijn uitstekend uit te lichten d.m.v. de laatste techniek 
op het gebied van energiezuinige en onderhoudsarme  
LED verlichting. Uiteraard is onverlicht ook een optie.

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

(In)direct verlicht of onverlicht

Ontworpen volgens uw wens

Verlichting d.m.v. LED 

DOOSLETTERS
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Gevel- en freesletters zijn er in diverse materialen, 
diktes, kleuren en toepassingen. Gevelletters van 
lichtdichte, kleurechte, gepigmenteerde acrylaatplaat 
verkrijgbaar in de diktes 8mm  en 19 mm en in een 
breed scala aan diverse RAL-kleuren. Voor binnen en 
buitengebruik.

Verschillende vormen en maten

Voor binnen- en buitengebruik

Ontworpen volgens uw wens

Diverse materialen, diktes en kleuren

GEVEL - EN FREESLETTERS
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
PROFIEL 01P

Reliëf: 30, 50, 80, 120, 140, 160 mm

Minimale x-hoogte: 200 mm

Minimale stokbreedte: 25 mm

Lakwerk binnenzijde: Ongespoten

Lakwerk buitenzijde: Elke gewenste RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur 
en indien gewenst voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt voor extra stevigheid en 
vereenvoudigt de montage. Profiel 01P is leverbaar met een stokhoogte van 20 tot 198 cm.

PROFIEL 3

Reliëf: 30, 50, 80 of 120 mm

Minimale x-hoogte: 200 mm

Minimale stokbreedte: 25 mm

LED-verlichting stokhoogte 20 tot 198 cm

Onverlichte stokhoogte 20 tot 198 cm

Lichtkleuren; Wit, geel, rood, blauw en groen

Lakwerk binnenzijde: Mat wit

Lakwerk buitenzijde: Elke gewenste RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een Acrylaat bodem. Doosletters profiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor 
een corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw 
belettering. Voor de montage worden glasheldere kunststof afstandbuisjes meegeleverd.

PROFIEL 4

Reliëf: 80, 120, 140 of 160 mm

Minimale x-hoogte: 200 mm

Minimale stokbreedte: 40 mm

LED-verlichting stokhoogte 20 tot 198 cm

Onverlichte stokhoogte 20 tot 198 cm

Lichtkleuren; Wit, geel, rood, blauw en groen

Lakwerk binnenzijde: Mat wit

Lakwerk buitenzijde: Elke gewenste RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur 
en voorzien van een Acrylaat fond bevestigd d.m.v. een aluminium kaderlijstprofiel. Doosletters 
profiel 4 lichten aan de voorzijde uit. De combinatie met het Acrylaat/aluminium fond resulteert 
in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn bij uitstek geschikt 
voor letters/logo’s die een grote mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.
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PROFIEL 01P

DIONOX TYPE 3

DIONOX TYPE 4

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur 
en voorzien van een Acrylaat fond bevestigd d.m.v. een kunststof CAB-profiel. Doosletters 
profiel 5 lichten aan de voorzijde uit.

Direct verlichte kunststofletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. 
Voorzijde in een standaard kleur acrylaat of in opaal wit, deze kan eventueel voorzien worden 
van een folie.

Direct verlichte kunststofletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. 
Voorzijde in een standaard kleur acrylaat of in opaal wit, deze kan eventueel voorzien worden 
van een folie.

Reliëf: 80, 120, 140 of 160 mm

Minimale x-hoogte: 200 mm

Minimale stokbreedte: 25 mm

LED-verlichting stokhoogte 20 tot 198 cm

Onverlichte stokhoogte 20 tot 198 cm

Lichtkleuren; Wit, geel, rood, blauw en groen

Lakwerk binnenzijde: Mat wit

Lakwerk buitenzijde: Elke gewenste RAL-kleur

Lichtbron: LED

Diepte: 20, 25 of 30 mm

Hoogte: 40 tot 400 mm

Minimale stokbreedte: 10 mm

Zijkant: Elke gewenste RAL-kleur

Voorzijde: Standaard kleur of opaal + folie

Lichtbron: LED

Diepte: 20, 25 of 30 mm

Hoogte: 40 tot 400 mm

Minimale stokbreedte: 10 mm

Zijkant: Elke gewenste RAL-kleur

Voorzijde: Standaard kleur of opaal + folie



WWW.HERVA.BE144

TECHNISCHE SPECIFICATIES
DIONOX TYPE 5
Indirect verlichte kunststofletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-
kleur. 

Lichtbron: LED

Diepte: 20, 25 of 30 mm

Hoogte: 40 tot 400 mm

Minimale stokbreedte: 10 mm

Zij-voorkant: Elke gewenste RAL-kleur

DIONOX TYPE 6
Indirect verlichte kunststofletter waarvan de helft aan de zijkant ook uitlicht. De voorzijde en 
ca. de helft van de zijkant gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. 
Achterzijde + achterste gedeelte zijkant in een standaard wit opaal acrylaat.

Lichtbron: LED

Diepte: 20, 25 of 30 mm

Hoogte: 40 tot 400 mm

Minimale stokbreedte: 10 mm

Voorzijde en gedeelte zijkant: Elke gewenste RAL-kleur

Achterzijde en gedeelte zijkant: Wit opaal
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ACRYLOX 8 MM GLANS

Reliëf: 8 mm

Stockhoogte: 2 cm t.e.m. 100 cm (groter op aanvraag)

Kleur Elke gewenste RAL-kleur

Extra: RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 en RAL 5002 verkrijgbaar 
matte uitvoering.

Reliëf: 19 mm

Stockhoogte: 2 cm t.e.m. 50 cm (groter op aanvraag)

Kleur Elke gewenste RAL-kleur

Extra: RAL 9016 (wit)  en RAL 9005 (zwart) verkrijgbaar matte uitvoering

Reliëf: 19 mm

Stockhoogte: 3 cm t.e.m. 50 cm (groter op aanvraag)

Kleur Elke gewenste RAL-kleur

Extra: RAL 9016 (wit)  en RAL 9005 (zwart) verkrijgbaar matte uitvoering

Acrylox 8 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 100 cm en kan tevens in een schreef- of 
schrijfletteruitvoering worden geleverd. Gelaserde letters kunnen tevens van een dubbelzijdige 
lijmfilm worden voorzien.

ACRYLOX 19 MM GLANS

ACRYLOX 19 MM TRANSLUCENT

Acrylox 19 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 50 cm en kan tevens in een schreef- of 
schrijfletteruitvoering worden geleverd. Gelaserde letters kunnen tevens van een dubbelzijdige 
lijmfilm worden voorzien.

crylox translucent onderscheidt zich van Acrylox door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor 
wordt een zeer hoge mate van lichtspreiding gerealiseerd. Dit biedt met name voor reclames en 
displays vele toepassingen.
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