
RE-BOARD® MESSE- OG DISPLAYKONCEPT

- vi brænder for at præsentere dit produkt



Pladerne kan sættes sammen
med magneter eller 

stå selv med forskellige fødder

Magnetprofilerne sikrer en
enkel og lynhur tig opsætning 

af standkonstruktionen
- uden brug af værktøj



Pladerne har en utrolig
høj styrke men lav vægt

Den lave vægt kan holde 
fragtomkostninger nede

Der printes direkte på pladerne

Kan efterbehandles med mat eller blank folie
- folien fås også uden PVC

Formstabil, tåler fugt og 
temperaturudsving

Kan skæres og bearbejdes 
i næsten alle former
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• Pladerne har en utrolig høj styrke men lav vægt

• Den lave vægt kan holde fragtomkostninger nede

• Kan skæres og bearbejdes i næsten alle former

• Standard plademål - Max 240 cm x 160 cm

• De fås i farverne hvid og brun

• Pladerne kan leveres i 3 tykkelser - 5 mm, 10 mm og 16 mm

• Brandhæmmende er også en mulighed

• Der printes direkte på pladerne

• Kan efterbehandles med mat eller blank folie - folien fås også uden PVC

• Pladerne kan sættes sammen med magneter eller stå selv med forskellige fødder

• Magnetprofilerne sikrer en enkel og lynhur tig opsætning af standkonstruktionen - uden brug af værktøj

• Papirbaseret og miljøvenlig

• Produktionen er FSC-certificeret og derfor kan materialet kasseres i normal papcontainer

Lad os hjælpe dig 
med dit næste projekt
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VI ER DIN FULL-SERVICE PARTNER

- vi brænder for at præsentere dit produkt

IDÉ &
DESIGN

UDVIKLING, TEST
& KONSTRUKTION

GRAFISK
LAYOUT

DIGITALPRINT
& TRYK

PAKNING &
LAGERHOTEL

Salg & Produktion
Sadelmagervej 25
DK-7100 Vejle

Salgskontor
Arnold Nielsens Blvd. 71
DK2650 Hvidovre

Pakkeri & Logistik
Hjulmagervej 6
DK-7100 Vejle

Kontakt
pappe@pappe.dk
Tlf. 7020 0875

Michael Søndergaard
CEO
+45 4030 8608
ms@pappe.dk

Alan Hadberg
Key Account Manager
Fyn
+45 2330 7217
ah@pappe.dkat

Mette S. Lassen
Key Account Manager
Syd- og Sønderjylland
+45 2178 7386
ml@pappe.dk

Katja Zweidorff
Key Account Manager
Midt- og Nordjylland
+45 2330 7218
kz@pappe.dk

Michael Danielsen
Key Account Manager
Sjælland & Sverige
+45 2177 7300
md@pappe.dk

Frank Johansen
Key Account Manager
Norge
+45 4045 0679
fj@pappe.dk

følg os


