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Op zoek naar oplossingen om je naam, merk, product in de kijker te 
zetten? Sportimage kan deze gepersonaliseerde service aanbieden 
dankzij diverse op maat gemaakte marketing artikelen. Van beachvlag-
gen tot banners, van roll-ups tot stickers, van skytubes tot gepersona-
liseerde textiel... Voor ieder wat wils! 
In deze compacte catalogus vind je reeds diverse mogelijkheden terug. 
Breng zelf je grafische opmaak aan of laat ons iets uitwerken. Het kan 
allemaal! 
Op zoek naar iets dat je niet terugvindt in deze catalogus?...  
Geen probleem! Meldt dit even en wij zoeken voor jou!
Sportimage, dat zijn scherpe prijzen en een correcte service! Het team 
staat voor je klaar om je verder te helpen! 

GEPERSONALISEERDE VISIBILITEIT

HOE BESTELLEN?

• Via de website: www.sportimage.biz
• Via e-mail: cedric@aboutimage.be
• telefonisch: 0479 33 99 72

SPORTIMAGE

Sportimage werkt steeds op afspraak.

Sportimage
Cedric Michiels
Tilonksesteenweg 180A
B-3020 Herent
cedric@aboutimage.be
tel. +32 (0)479 33 99 72
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ROLL-UP BANNERS
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Budget
Budget systeem, geschikt om 
een paar keer te gebruiken.

Aluminium systeem incl. doek 
en handige draagtas.

Standaard doek: Banner 510 
(PVC doek 510gr/m2 met 
glanzende uistraling voor 
binnen en buiten. 100% 
Europese kwaliteit. B1 gecer-
tificeerd)

Afmetingen: 85x200cm, 
100x200cm, 120x200cm

Premium
Premium systeem, geschikt 
om vaker te gebruiken.

Aluminium systeem incl. doek 
en handige draagtas.

Standaard doek: Banner 510 
(PVC doek 510gr/m2 met 
glanzende uistraling voor 
binnen en buiten. 100% 
Europese kwaliteit. B1 gecer-
tificeerd)

Afmetingen: 85x200cm, 
100x200cm, 120x200cm

Deluxe
Deluxe systeem, geschikt om 
vaker te gebruiken.

Aluminium systeem incl. doek 
en handige draagtas.

Standaard doek: Duurzaam 
PVC-vrij doek met blauwe 
backing. Voorzien van brand-
certificaat. 

Afmetingen: 85x200cm, 
100x200cm, 120x200cm

XXL
Roll-up systeem met Airtex® 
met keuze uit 3 formaten.

Zeer duurzaam aluminium 
systeem incl. doek en handige 
draagtas.

Standaard doek: Airtex®
Gebruikvriendelijk en kreu-
kloos PVC doek (330gr/m2). 
B1 gecertificeerd.

Afmetingen: 200x200cm, 
200x250cm, 200x300cm

Budget Premium Deluxe XXL
afmetingen 85x200 100x200 120x200 85x200 100x200 120x200 85x200 100x200 120x200 200x200 200x250 200x300

vanaf 1 st. 44,50 59,90 85,00 76,30 92,00 105,60 97,60 115,30 135,60 270,80 296,00 346,30

vanaf 2 st. 37,50 52,90 72,80 67,00 85,00 93,70 89,70 110,80 126,70 267,90 287,10 337,00

vanaf 4 st. 33,90 49,00 69,50 65,00 80,10 85,90 86,60 107,40 120,80 256,80 275,90 322,60

vanaf 10 st. 30,50 44,30 65,20 61,00 73,20 83,50 85,90 103,80 117,50 250,00 260,90 310,10

€ - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten

Andere materialen? Vraag je offerte op maat!

ACCESSOIRE:
Halogeenspot voor roll-up: € 28,90

zwart aluminium systeem - € op aanvraag
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ROLL-UP BANNERS

L-Banner
Snel, eenvoudig én voordelig alternatief naast Roll-up banners. De 
banners zijn razendsnel op te zetten en in een handomdraai weer in te 
schuiven om mee te nemen. Geschikt voor indoor evenementen en zeer 
licht van gewicht.

Standaard doek: Banner 510 
(PVC doek 510gr/m2 met glanzende uistraling voor binnen en buiten. 
100% Europese kwaliteit. B1 gecertificeerd)

Afmetingen: 80x200cm, 100x200cm.

L-Banner
afmetingen 80x200 100x200

vanaf 1 st. 76,00 88,80

vanaf 2 st. 71,00 83,30

vanaf 4 st. 63,00 75,00

vanaf 10 st. 58,00 69,90
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X-Banner
De X-banner is de lichtste banner voor presentaties in ons assortiment. 
Deze heeft een X-vormige banner standaard. Hierdoor hangt het doek 
extra strak en kan het tegen een stootje. Je zet deze banners snel bin-
nen op en haalt ze ook weer makkelijk uit elkaar.

Standaard doek: Banner 510 
(PVC doek 510gr/m2 met glanzende uistraling voor binnen en buiten. 
100% Europese kwaliteit. B1 gecertificeerd)

Afmetingen: 80x200cm.
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X-Banner

afmetingen 80x200

vanaf 1 st. 54,40

vanaf 2 st. 43,30

vanaf 4 st. 37,90

vanaf 10 st. 35,40

€ - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten € - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten

Mini-Banner (Tafelbanner)
Onze tafelmodel banners zijn een leuke en betaalbare oplossing om informatie of reclame 
op tafels of balies te plaatsen. Net als de grotere modellen, zijn deze tafelbanners handig en 
snel opgezet.

Standaard doek: PVC+PET Blockout Satin Greyback 240µ/305gr

Afmetingen: A4 of A3.

Mini-Banner
afmetingen A4 A3

vanaf 1 st. 33,20 36,40

vanaf 5 st. 30,60 33,50

vanaf 10 st. 28,20 30,90

€ - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten
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BEACHVLAGGEN
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Onze beachflags staan bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Deze blikvangers zet je in tijdens beurzen, winkels, concerten, 
open dagen of markten. Ze zijn eenvoudig op te zetten, betaalbaar en geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Beachflags in drie vormen en verschillende formaten
Kies uit een van onze drie modellen. De straightflag is het populaire, langwerpige model. Met de dropflag heb je een breder oppervlakte om je boodschap uit te 
dragen en met de waveflag val je extra op door z’n speciale vorm. Kies daarnaast uit diverse maatvoeringen.

Kies uit Flag en Flag longlife voor jouw beachflag
Je kunt een straightflag zowel met flag als Flag longlife bestellen. Flag is de universele stof voor bedrukte vlaggen en wordt omgezoomd, zodat het langer 
meegaat. Flag longlife is licht geperforeerd en sterk, waardoor het niet omgezoomd hoeft te worden en minder snel rafelt. Beiden hebben een brandcertificaat. 
(onderstaande prijzen zijn de Long Life Flags)

€ - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten
inclusief  benodigde palen + opbergtas

STRAIGHTFLAG
SMALL MEDIUM LARGE

afmetingen 40x235 80x220 65x315 80x315 90x430

vanaf 1 st. 72,50 85,10 89,10 91,70 121,40

vanaf 2 st. 58,90 66,50 74,50 77,00 105,20

vanaf 4 st. 53,50 60,90 68,90 72,40 99,50

vanaf 10 st. 48,90 55,10 61,30 65,60 92,60

DROPFLAG
SMALL - MEDIUM

afmetingen 70x180 100x250

vanaf 1 st. 86,40 111,60

vanaf 2 st. 75,20 100,50

vanaf 4 st. 67,50 94,90

vanaf 10 st. 64,00 90,50

WAVEFLAG
SMALL MEDIUM LARGE

afmetingen 70x210 76x315 80x422

vanaf 1 st. 88,50 105,90 128,00

vanaf 2 st. 69,90 91,50 116,80

vanaf 4 st. 64,70 85,40 110,80

vanaf 10 st. 60,40 82,30 105,20

Kies hieronder de nodige accessoires zodat je beachvlag kan blijven staan:

Metalen standaard met 
rotator: € 25,50

Waterzak voor metalen
standaard: € 12,80

Parasolvoet wit 
48x48x14cm: € 23,00

Parasolvoet zwart 
48x48x14cm: € 23,00

Vloerplaat met rotator 
40x40cm, 5,4 kg: € 23,00

Rotator voor parasol-
voet: € 8,50

Grondpen met 
rotator: € 8,50

Grondplug met 
rotator: € 8,50
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BANNERS - HEKWERKBANNERS

Hekwerkbanner
Hekwerken zijn niet alleen praktisch, maar ook een perfect communica-
tiemiddel. Plaats hekwerkbanners en voorzie deze van een boodschap 
of print. Ideaal om op een persoonlijke manier een evenement of bouw-
plaats af te schermen of mensen op afstand te houden.

Het doek is heeft een formaat van 335 x 175 cm. Om de 30 cm worden 
ringen geplaatst en daardoor is het bouwhekdoek eenvoudig te beves-
tigen met tiewraps. Je kunt kiezen tussen vijf verschillende materialen: 
Banner 510, Flag, Non woven stitch, Meshdoek (meest genomen), 
ProPES outdoor.

Hekwerkbanner
pvc 510 mesh

vanaf 1 st. 75,00 75,00

vanaf 2 st. 53,00 53,00

vanaf 4 st. 50,00 50,00

vanaf 10 st. 48,00 48,00

Dranghekbanner - Nadarbanner
Kies voor een enkel- of dubbelzijdig dranghekdoek in vier verschillende 
materialen. ProPES en Banner 510 kun je langere tijd gebruiken. Het 
enkelzijdige doek heeft standaard ringen om de 30 cm, het dubbelzijdi-
ge doek wordt over het hek gevouwen en heeft ringen links en rechts. 
Met het dubbelzijdige doek is jouw boodschap aan beide kanten van 
het dranghek zichtbaar. 

Afmetingen: volledige nadar: breedte 250cm

€ - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten

Dranghekbanner
pvc 510 enkelz. dubbelz.

vanaf 1 st. 28,00 56,00

vanaf 2 st. 25,00 48,00

vanaf 4 st. 20,50 37,00

vanaf 10 st. 16,20 31,40

€ - eenheidsprijzen excl. btw, excl. transportkosten

dubbelzijdige dranghekbanner

Spandoek - Spandoekframe
Spandoekframes zijn de perfecte omlijsting van ieder spandoek. De 
stoere, industriële look, de degelijke constructie en de eenvoudige mon-
tage maken spandoekframes in vierkante en rechthoekige vorm enorm 
populair. Bestel nu jouw spandoekframe op maat.

Het aluminium spandoekframe is al jaren een veel ingezet product. Met 
elastische spanners bevestig je een spandoek in het frame. Zo kan het 
doek ook bij wind tegen een stootje en blijft de boodschap van jouw 
klanten goed zichtbaar voor voorbijgangers.

Kies bij jouw frame een spandoek van verschillende materialen voor 
binnen en buiten: Banner 510, ProPES Outdoor, Banner 610 en 
Meshdoek. Ontvang je liever alleen het frame? Ook dat kan, bestel dit 
product dan zonder materiaal.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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STEIGERDOEK - SPEAKERDOEK - DIVERSE BORDEN

Steigerdoek
Steigers zijn zeer geschikt om reclame te maken of een boodschap over 
te brengen. Dankzij deze lichte, transparante steigerdoeken behoud je 
lichtinval en het zicht naar buiten. Hoewel de doeken licht zijn, zijn ze 
sterk genoeg om vallend puin en bouwmateriaal op te vangen.

Steigerdoek wordt vaak gemaakt van Meshdoek. Doordat dit PVC-ma-
teriaal transparant is, kun je vanuit het gebouw of vanaf de steiger naar 
buiten kijken. Je kunt ook kiezen voor Flag, de transparante polyester 
stof met een fijne structuur, licht glanzende uitstraling en een doordruk 
van 98%.

Speakerdoek
Speakerdoek is het doek om opzichtige speakertorens tijdens concerten 
of andere evenementen mee te bekleden. Je kiest de afwerking naar 
wens voor jouw project. Voorzie de doeken van prints en creëer een 
passende beleving bij een podium.

Speakerdoeken hebben een ruime, open structuur waardoor het bijzon-
der geluid- en winddoorlatend is. Tip: prints kunnen door de gaatjes-
structuur iets fletser zijn op speakerdoeken dan op andere materialen. 
Voor een heldere boodschap is extra contrast in het ontwerp dus 
gewenst.

Je kunt voor jouw speakerdoeken kiezen uit Soundmesh of het 
duurzame Polymesh. Deze gaasdoeken zijn speciaal ontwikkeld om als 
speakerdoek voor grote speakerwalls te spannen. Zo is het de perfecte 
oplossing voor de aankleding van podia. Speakerdoek heeft ook een 
B1-certificaat.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

Backdrop
Een backdrop is een groot doek dat geschikt is als achtergrond voor 
podia of decors. Hiermee zorg je voor een grootse en sfeervolle aankle-
ding van een evenement of een theater. Een backdrop is ook bruikbaar 
als opvallende reclame-uiting.

Het licht van spots weerkaatst niet in het doek, dankzij de matte uit-
straling. Hierdoor is de print altijd goed zichtbaar. Onze backdrops zijn 
brandveilig voor openbare ruimtes met een B1-certificaat.

Je hebt keuze uit de verschillende afwerkingen: schoonsnijden, band en 
ringen, band en d-ringen, band en koord, tunnel, platte pees of klitten-
band. Bevestig het doek zoals dat bij jou past.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

Makelaarsbord
Makelaarsborden, ook wel bekend 
als raamborden of V-borden, zijn 
opvallend, weerbestendig en her-
bruikbaar. Je bevestigt deze borden 
eenvoudig op ramen of andere 
gladde ondergronden met dubbelzij-
dig tape of zuignappen. 

De makelaarsborden zijn gemaakt 
van kanaalplaat. Dit maakt het 
weerbestendig en 100% recycleer-
baar.

Werfborden
Werfborden zijn er in veel 
verschillende varianten, allemaal 
met hetzelfde doel: de aan-
dacht trekken. In ieder gewenst 
formaat te bestellen. De meest 
populaire formaten zijn 50 x 70 
cm, 70 x 100 cm en 100 x 140 
cm. Kies voor een rechtstreekse 
bedrukking of een folie, met 
eigen print of patroon. Geschikt 
voor indoor en outdoor.

Vraag je offerte aan. Vraag je offerte aan.
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VLAGGEN

Vlaggen
Stel een eigen vlag samen met vlaggen op eigen formaat. Recht of staand model... Keuze uit 3 stoffen. Het materiaal Flag is de universele stof voor bedrukte 
vlaggen. Flag PET is een duurzaam alternatief, gemaakt van 100% gerecyclede petflessen. Longlife is een extra sterke vlaggenstof dat dankzij een speciale 
structuur minder snel rafelt.

Fixeer je vlag met Flagfix
De Flagfix karabijn is een elastische ring die je gebruikt bij de bevestiging van vlaggen met een staand model. Door de elastische eigenschappen komt er 
minder spanning te staan op de vlag. Dit verlengt de levensduur van de vlag en de mast.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

The Archflag
De boogvormige vlag is de ideale vlag voor de ingang van evenementen, sportieve 
bijeenkomsten,  voor registratie onthaal, of race start / finish lijnen.  
Voor de stabiliteit raden wij aan om 2 stapelbare steunen per zijde te gebruiken, vier 
in totaal, die afzonderlijk kunnen worden aangeschaft.
 
Aflmetingen: 4 x 3m (bovenkant arch)
Wordt geleverd met een paal (zes delen en twee eindstaven), twee haken en twee 
elastische lussen.
Unieke, aantrekkelijke vorm die het ideaal maakt voor een verscheidenheid aan eve-
nementen zoals showrooms, stranden en race-events...

Wordt compleet geleverd met een nylon tas om alle staven in op te bergen.
GFK-glasvezelstaaf - chroomstalen eindkappen, kunststof haak.

ARCHFLAG
volledige set + 4 steunen 580,00

Straatvlag
De Straatvlag is een geweldige manier om te adverteren terwijl u onderweg bent! 
Perfect geschikt om evenementen te promoten, uw aanwezigheid op beurzen te 
benadrukken of om een groep mensen op excursies te organiseren!

Deze robuuste en lichte rugzak kan gebruikt worden met vier verschillende vlagvor-
men met behulp van de bijgeleverde stokken. Rugzak van gecoat nylon. 

Meer info op aanvraag.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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BEURSWANDEN

Beurswanden
Beurswanden geven de stand van jouw klant een professionele uitstraling. Ze zijn eenvoudig in gebruik, voorzien van een scherpe print en van uitstekende 
kwaliteit. Je hebt de keuze uit verschillende modellen en formaten: gebogen of rechte pop-up wand, zipper wand, aluminium beursframe of roll-up XXL.  
Voor de zipper wand, gebogen of rechte pop-up wand en het beursframe kun je losse prints bijbestellen. Kies je voor een pop-up wand? Bestel dan ook een 
bijpassende kofferprint en haal het maximale rendement uit de transportkoffer van jouw gebogen pop-up wand. Andere modellen op aanvraag.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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LEDFRAMES

LED-frames
LED frames zijn eyecatchers in elke ruimte! De LED verlichting in combinatie met een Samba Backlit doek zorgt voor een haarscherpe, egaal verlichte print. 
Maak hiermee van een afbeelding het stralende middelpunt op beurzen, in winkels en in showrooms.
Met een robuust frame
De basis van het LED frame is een robuust aluminium frame, verkrijgbaar in zilver aluminium, of met een zwarte of witte poedercoating. Door de dikte van 60 
mm is het frame stevig en kan het ook vrij staan. Natuurlijk kun je het frame ook op een muur schroeven.
Egale lichtverspreiding voor een krachtig geheel
Het profiel van het LED frame wordt gecombineerd met een Dibond® achterplaat. Op deze plaat worden de LED strips gemonteerd, waardoor er een perfec-
te, egale lichtverspreiding ontstaat. Dit zorgt voor een krachtige en opvallende uitstraling van de print.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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SKYTUBE

Skytube - Skydancer
Skytubes, ook bekend als skydancers, zijn zeer geschikt als in het oog springende reclame-objecten voor bij bedrijven of tijdens evenementen. Ze zijn op 
grote afstand al zichtbaar en brengen de boodschap naar grote hoogte. Hierdoor zie je hem niet gauw over het hoofd. Gemaakt van soepel spinakerdoek. Dit 
speciale Skytube doek heeft een hoge stabiliteit, een laag gewicht, 0% luchtdoorlaatbaarheid en is waterafstotendheid. Door het lichte gewicht beweegt het 
kokervormige doek makkelijk. Kortom: de perfecte stof voor Skytubes. 
Skydancers zijn verkrijgbaar in drie hoogtes: 6, 7 én 8 meter. We bedrukken de doeken door middel van sublimatie. Hierdoor zit de inkt in de vezel van de stof, 
wat het materiaal soepel houdt en waardoor de print lang mooi blijft.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

SCHEIDINGSWANDEN

Scheidingswanden
Creëer afscheidingen tussen werkplekken en zorg voor bescherming op plekken waar mensen toch iets dichter bij elkaar komen.
Ondernemen op 1,5 meter afstand. Ondernemers in alle sectoren bereiden zich voor op de 1,5 meter-economie. Met heldere communicatietools en de juiste 
beschermingsmiddelen zorg jij dat jouw klant binnenkort weer veilig aan de slag kan. Daarbij bied jij iets extra’s: oplossingen voor de lange termijn die passen 
in het interieur en de huisstijl. Textielframes: wissel gemakkelijk van boodschap. Kies voor dekostof wanneer je volledige privacy wilt realiseren, of ga voor de 
transparante SmartTex divider als je een open uitstraling wilt behouden. Dankzij het slimme opspansysteem kun je eindeloos van look veranderen.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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STICKERS

Stickers op rol - Vloerstickers - Raamstickers - Asfaltsticker - Autosticker - Vinyl sticker - Makelaarsticker...
Diverse stickers voor diverse doeleinden en diverse ondergronden. Vraag ernaar! 

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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PROMOTENTEN

Promotenten
Eenvoudige tenten met jouw opdruk. 3x3m, 6x3m, opblaadbare tensten van 3x3m. Meer info? Een project? Vraag naar meer info.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

STOEPBORDEN

Promotenten
Eén van de populairste displays voor posters is natuurlijk het stoepbord. Stoepborden zijn 
gebruiksvriendelijk, flexibel en trekken volop de aandacht van het langslopende publiek. 
Je plaatst in deze stoepborden posters met A1 of A0 formaat. Bovendien communiceer je 
steeds gemakkelijk een nieuwe boodschap met aan beide zijdes dezelfde of een andere 
poster. Door de gebruiksvriendelijke klik-lijsten is het verwisselen heel gemakkelijk.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.
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TEXTIELDRUK

Textieldruk
T-shirts, sweaters, softshells, broeken, jassen, werkkledij, sportuitrustingen, sportzakken, rugzakkenteamwear, promo-t-shirts, wieleruitrsutingen, mondmas-
kers, petten, buffs...  
Ontdek het het totaalaanbod op onze website (www.sportimage.biz) . Ben je toch op zoek naar iets anders, mail het me dan even. Via een vrijblijvende prijs-
offerte helpen we je graag verder.
Voor grotere aantallen is het aangeraden om een offerte op te vragen.

Eén van de hoofdactiviteiten van Sportimage is het personaliseren van textiel.
Sportimage biedt diverse mogelijkheden aan: Flex, transferdruk, zeefdruk, sublimatie, borduren...
Sportimage beschikt over een plotter en persdruk waardoor we niet afhankelijk zijn van andere drukkers. Hiermee kan de productietijd geminimaliseerd wor-
den.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.

SPONSORPANELEN - RECLAMEPANELEN

Reclamepanelen outdoor - indoor
Sportimage maakt ook uw reclameborden. Wij werken op ALU-DIBOND materialen en op gewenste afmetingen. 
Voor indoor toepassingen raden wij ook de Rainbow en de Stowaway voor. Heel handig openklapbaar en opbergbaar. (Neemt niet veel plaats in beslag.)
Vraag uw offertes op maat op.

//  MAATWERK  //         Vraag je offerte aan.


