
ONS PIPE & DRAPE SYSTEEM VAN WERELDKLASSE TOVERT ELKE DENKBARE RUIMTE OM IN EEN 
SFEERVOL VERTREK. HET SYSTEEM KAN GEBRUIKT WORDEN OM BIJVOORBEELD EEN GROTE RUIMTE 
TE SPLITSEN IN MEERDERE RUIMTES, MAAR OOK ALS BACKDROP ACHTER EEN PODIUM OF OM PRO-
DUCTIEGEBIEDEN AF TE SCHERMEN  IN EEN MUM VAN TIJD! 

Dit veelzijdige product is een vrijstaand mobiel systeem dat door 
iedereen gemakkelijk in elkaar gezet kan worden. Het Pipe & Drape 
Systeem wordt eenvoudig en zonder gereedschap op- en afge-
bouwd in enkele minuten! De onderdelen zijn compact en vereisen 
een minimale opslag. De speciale flightcases en tassen zorgen ervoor 
dat de lichte aluminium staanders en liggers gemakkelijk te ver-
voeren zijn. 

Onze Pipe & Drape doeken zijn verkrijgbaar in een grote verschei-
denheid aan stoffen, kleuren en maten en worden door ons in ons ei-
gen atelier gemaakt. Al onze doeken zijn vlamvertragend en voorzien 
van een brandveiligheidscertificaat.  Het Pipe & Drape Systeem is ver-
krijgbaar in alu zilver en alu zwart zowel in de verhuur als in de 
verkoop. 

VOORDELEN: 

•	Vrijstaand

•	 Makkelijk	in	op
-	en	afbouw

•	 Gereedscha
ppen	en	ladde

rs	

		 zijn	niet	nod
ig

•	 Compact	en	makkelijk	in	tra
nsport	

•	 Flexibele	bre
edtes	en	hoog

tes

 •	Ook	te	gebr
uiken	als	bijvo

orbeeld		

	 spotstatief,	
vak	aanduidin

g,

	 banner	stati
ef,	paal	&	koo

rd,	etc.

GEBRUIK VOOR BIJVOORBEELD: 

•	 Backdrops

•	 Verplaatsba
re	kleedruimtes

•	 Festivals

•	 Studio’s	

•	 Beurzen

•	 Stadions

•	 Tentoonstel
lingen

•	 Restaurants
	

•	 Musea		
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OOK MET VOORGEPLOOID DOEK! 

Aanvulling op het Pipe & Drape Systeem 
•	 Pipe	&	Drape	ligger	met	klittenband	

•	 Pipe	&	Drape	doek,	voorgeplooid	met	klittenband

Deze	aanvulling	op	ons	traditionele	Pipe	&	Drape	Systeem	maakt	

het	mogelijk	met	(voorgeplooide)	doeken	voorzien	van	klittenband	

snel	en	gemakkelijk	elke	gewenste	sfeer	te	creëren.	

		

Voordelen:
•	 In	verschillende	lengtes	verkrijgbaar,	met	een	maximum	

	 van	5m00

•	 Op	alle	lengtes	uitschuifbaar,	met	draai-	of	veerknop	

	 uitgevoerd

•	 De	doeken	kunnen	dubbelzijdig	gehangen	

	 worden	aan	de	nieuwe	ligger

•	 Voor	de	ligger	kunnen	op	aanvraag	ook	ongeplooide	doeken		

	 met	klittenband	geleverd	worden	zodat	een	meer	strakke	

	 wand	ontstaat.	

•	 De	nieuwe	ligger	is	ook	geschikt	voor	uw	traditionele	

	 Pipe	&	Drape	doeken	met	lussen	en	past	op	het	bestaande	

	 Pipe	&	Drape	systeem.	

•	 Het	gehele	systeem	is	verkrijgbaar	in	aluminium	zilver	en	zwart	

•	 Eenvoudig	en	snel	op-	en	af	te	bouwen	zonder	gereedschap	

•	 Compact	en	gemakkelijk	te	vervoeren

•	 Zowel	verkrijgbaar	in	de	verkoop	als	in	de	verhuur	

Onze	Pipe	&	Drape	doeken	zijn	verkrijgbaar	 in	een	grote	versc-

heidenheid	aan	stoffen,	kleuren	en	maten	en	worden	door	ons	in	

ons	eigen	atelier	gemaakt.	Al	onze	doeken	zijn	vlamvertragend	en	

voorzien	 van	 een	 brandveiligheidscertificaat.	 Het	 Pipe	 &	 Drape	

Systeem	is	verkrijgbaar	in	alu	zilver	en	alu	zwart	zowel	in	de	ver-

huur	als	in	de	verkoop.	

NIEUW
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