Verassend
veelzijzig

creëren, ontzorgen
& innoveren.
Wij helpen bij het vinden voor
creatieve communicatie oplossingen

Wij bieden fullservice oplossingen
voor uw bedrijf

Wij maken gebruik van de nieuwste
printers, technieken en software

WELKOM
U bent altijd welkom om onze producten
persoonlijk te komen bekijken

H

et totaalpakket wat TVE biedt op het gebied van instore retail,
banners, textieldoeken, vlaggen, textielframes, totaalconcepten
etc wordt in eigen huis geproduceerd.
Met relaties als o.a. de Bijenkorf, de Efteling, L’Oreal, Keune, Sligro etc
kunnen wij dan ook het vertrouwen onderstrepen wat in ons wordt
gesteld. Flexibel, meedenkend en innovatief zijn woorden die op TVE
van toepassing zijn.
TVE Reclameproducties heeft als doel een totaalpakket aan relaties
te bieden en daarmee hen te ontzorgen. Het streven is dat wij onze
relaties het one-stop-shopping concept kunnen aanbieden op het

gebied van Visuele Communicatie, het zogenoemde alles onder 1
dak. Met een innovatieve no-nonsense cultuur en een vooruitstrevend
maatschappelijk beleid streeft TVE ernaar om haar internationale
markt goed te bedienen.
Het onderscheidend vermogen is een gedreven team, innovatief
machinepark en bovenal flexibiliteit door het ‘alles onder 1 dak’
concept. Het meedenken met onze relaties, een optimaal ERP
systeem en niet te vergeten: passie voor het vak!
Vanzelfsprekend laat ik een en ander graag persoonlijk zien en
u bent ook van harte welkom in onze showrooms!

ORDERFLOW
Als u een order plaatst gaat hij het hele bedrijf door.
Hier ziet u welke weg uw order verloopt.

Dit is een voorbeeld. Afhankelijk van uw wensen kan de order anders verlopen. Producten kunnen bijvoorbeeld ook worden opgehaald.
En panelen gaan niet naar het atelier maar direct na het snijden naar de inpakafdeling.

PRODUCTIE

VERKOOP
Uw legt een order in bij
onze verkoopafdeling

LOGISTIEK

De bestanden worden
geprint en gesneden

STUDIO
Uw bestanden worden
gecontroleerd en verwerkt

Uw bestelling wordt
ingepakt en kan gemaakt
om te versturen

ATELIER
Hier worden doeken
afgewerkt tot het
eindproduct

TRANSPORT
Uw bestelling wordt
verstuurt en bij u bezorgt

MACHINES
Ondertekst nog schrijven
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EASYFIX
Wissel makkelijk en snel van reclame

E

asyFix frame maakt gebruik van het hoogwaardige Dispro doek.
Met een gewicht van 220 gram per m² op een rolbreedte van
320 cm is dit een garantie voor een super kwaliteit. Voeg daarbij de
eigenschappen brandwerend, reinigbaar en wasbaar toe en u snapt
waarom wij hebben gekozen voor dit materiaal.

De basic en big frames bevatten een doek aan één zijde die
gemakkelijk verwisselbaar zijn. De frames zijn te verkrijgen in iedere
gewenste maat.

De doeken worden aan de achterzijde rondom voorzien van een
platte silicone pees (ook wel peesdoek genoemd) waardoor het doek
eenvoudig in het frame is te plaatsen.

Het double frame heeft 2 peesdoeken. U kunt dit frame gebruiken
voor het flexibel inrichten van ruimtes, geluidsdemping, als
scheidingswand of als interieuraankleding. Ook voor beurzen is het
double frame perfect geschikt. Makkelijk op te bouwen en altijd een
strakke look.

Ook heeft u keuze uit meerdere soorten frames. In ons assortiment
hebben wij basic frames, big frames en double frames.

Wilt u de mogelijkheden van de frames in praktijk zien? Neem een
kijkje in onze showrooms en vraag ons naar de mogelijkheden.

LEDFRAMES
Verlichte visuals in textielframes, LED verlichting

N

aast de standaard uitvoeringen bieden wij ook het EasyFix
textielframe aan met LED verlichting. Nog meer attentiewaarde
met een perfect verlichte visual, opvallend aan de muur,
maar ook staand verkrijgbaar voor bijvoorbeeld retailacties,
presentaties, beurzen of exposities. En met maar liefst 50% minder
elektriciteitsverbruik door gebruik van duurzame LED verlichting.

DIT PLUG-IN SYSTEEM IS SNEL
EN EENVOUDIG IN ELKAAR TE
ZETTEN, MAAR DESGEWENST OOK
DOOR TVE TE LATEN MONTEREN.
Textielframes met LED verlichting zijn bij uitstek geschikt in de
retail om uw formulestyling en merkpresentatie compleet te maken.
Promotie in de winkel is essentieel om de juiste boodschap over te
brengen en sfeerbeleving te creëren.
Ook als wanddecoratie in bijvoorbeeld uw showroom, kantoor of
wachtkamer kan een LED frame zorgen voor extra attentiewaarde.
Maar ook voor hotels en wellnesscentra is het EasyFix frame een
unieke uitkomst om de juiste sfeer te creëren met deze wallprints.
De mogelijkheid een visual te combineren met geluid kan uw klanten
op hun gemak stellen, de sfeer beinvloeden en niet te vergeten de
speakers zijn niet te zien door het design van uw visual!

SPECIAL FRAMES
Specials, echte eye-catchers

D

e specials onder de EasyFix modellen zijn echte eye-catchers!
Gebogen, golvend of in een andere speciale vorm, niets is onmogelijk. Zelfs de EasyFix Smartdisplay is ook veelzijdig inzetbaar, zodat
u uw product optimaal kunt promoten en in de spotlights kunt zetten.
Op het ingebouwd 40 inch display sluit u bijvoorbeeld een Apple TV
aan of u speelt een bedrijfsfilm af vanaf een USB stick. Een uniek
presentatiemiddel!

WILT U NET DIE EXTRA ATTENTIE
OF SFEER CREËREN WELKE ECHT
OPVALLEND IS TE NOEMEN, ZET
DAN DEZE SPECIALS IN!

Het EasyFixframe heeft vele mogelijkheden naast de
standaarduitvoeringen. Zo is het mogelijk door middel van de juiste
accessoires extra frames toe te voegen.
Snel en eenvoudig de visuals wisselen met een standaard of
wisselende achtergrond en met een duidelijke boodschap voor
bijvoorbeeld acties.

ACOUSTIC

Akoestische EasyFix textielframes, geluidsdempend of visuals met geluid

M

et akoestische EasyFix textielframes is het mogelijk om op
eenvoudige wijze geluidsreductie te creëren in bijvoorbeeld
kantoorruimtes, showrooms, musea enz. Deze akoestische
wandpanelen zijn zowel enkelzijdig als dubbelzijdig verkrijgbaar,
maar ook als muurapplicatie of als wand.
Daarnaast is er het EasyFix textielframe, geluid en design
gecombineerd. Het frame verbergt de speakers en heeft een
draadloos audio transfer.

DE COMBINATIES MET
HET EASYFIXFRAME,
VOOR GELUIDSREDUCTIE
OF JUIST MET GELUID, ZIJN
DESIGNTECHNISCH OPTIMAAL.

Reduceer het omgevingsgeluid door een intelligente foam
De frames worden voorzien van een geluidsdempend foam wat exact
in het frame past. Evenals met de andere EasyFix textielframes is ook
bij deze variant het doek snel en eenvoudig te verwisselen.
Geluid en design gecombineerd
Het geluidsvisual kan aan de muur gemonteerd worden aan het
plafond, muur of op zichzelf staand. De speaker is in het aluminium
frame gemonteerd en er zijn geen audio kabels nodig door het

draadloos systeem. U kunt kiezen uit een mono- of stereoversie.
Het hoge resolutie geprint textiel maakt het geheel tot een optimaal
design voor bijvoorbeeld interieur, kantoor, wachtkamers en hotels.

VLAGGEN
& BANIEREN
De uitstraling van uw bedrijf, binnen en buiten
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BELETTERING
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Ipiende si res vene velleseque non
et landa doloria tusam, et pratis
volenduntur, seque inisquatin pelique
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OneNightStand
Ipiende si res vene velleseque non
et landa doloria tusam, et pratis
volenduntur, seque inisquatin pelique

Toonbank
display

Krant/Magazine
display

Houtendisplay

Winkeldisplay

Draaidisplay

Ipiende si res vene
velleseque non et landa
doloria tusam, et pratis
volenduntur, seque
inisquatin pelique modios

Ipiende si res vene
velleseque non et landa
doloria tusam, et pratis
volenduntur, seque
inisquatin pelique modios

Ipiende si res vene
velleseque non et landa
doloria tusam, et pratis
volenduntur, seque
inisquatin pelique modios

Ipiende si res vene
velleseque non et landa
doloria tusam, et pratis
volenduntur, seque
inisquatin pelique modios

Ipiende si res vene
velleseque non et landa
doloria tusam, et pratis
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VISUAL
MAGNETICS
Ondertekst nog schrijven
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isual Magnetics Graphic System ondersteund gerenommeerde
merken bij het creëren van een dynamische en prikkelende beleving.
De moeiteloos verwisselbare visuals zijn gegarandeerd van topkwaliteit.
Maximale uitstraling en flexibiliteit, eenvoudig te installeren en ook
nog eens duurzaam wat betreft hergebruik en recycling. De grafische
magneetsystemen van Visual Magnetics doen wat ze beloven en zijn
kostenbesparend.

DOUBLE LAYER
Attract
Roll-Out
Renew

Invisilock hoogwaardige magneet, speciaal ontwikkeld voor
optimale kracht en past zich naar elke ondergrond aan. Deze
zelfklevende magneet is in twee sterktes verkrijgbaar.
MagnaMedia micro-iron media voor fotokwaliteit beelden die
gemakkelijk kunnen worden verwisseld. Magna-Media werkt
op alle print- en druktechnieken, kan worden uitgerold door het
winkelpersoneel en bespaart installatie- en transportkosten.
De media waarop geprint wordt, zijn volledig recyclebaar.
Gebruikte visuals kunnen worden ingeleverd, waarna zorg wordt
gedragen voor de verdere ver-werking, speciaal voor bedrijven
die duurzaam werken.

TRIPLE LAYER
Active
Attract
Roll-Out
Renew

ActiveWall micro-iron latex primer die geverfd kan
worden op een muur of ondergrond

Invisilock hoogwaardige dubbelzijdige magneet, speciaal
ontwikkeld voor optimale kracht en past zich naar elke
ondergrond aan. De niet-zelfklevende versie is geschikt
voor ActiveWall primer
MagnaMedia micro-iron media voor fotokwaliteit beelden die
gemakkelijk kunnen worden verwisseld. Magna-Media werkt
op alle print- en druktechnieken, kan worden uitgerold door het
winkelpersoneel en bespaart installatie- en transportkosten.
De media waarop geprint wordt, zijn volledig recyclebaar.
Gebruikte visuals kunnen worden ingeleverd, waarna zorg wordt
gedragen voor de verdere ver-werking, speciaal voor bedrijven
die duurzaam werken.

STANDBOUW
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sime ipsunte por rest, sitias erumquis mi, ut eium rectur asitatem et
que voluptur?Idelis modisti voluptatia estis esto estisin.esto estisin.

Met elique modios rectur? It omniet, ommodi dolor sim ressita
tempore dere ero dipideb istrum eumI strum quam harchiliquam
enias eaqui sitiunt aliquam, ut esequamus des sedit, ipid moditates
quiati a quia inci dolut assint res dolum recti atqui tempore nonseque
volupti usandit omnis is.
Maioreium ium et quid qui te con nonse eatust, autem expliqui as eari
sime ipsunte por rest, sitias erumquis mi, ut eium rectur asitatem et
que voluptur?Idelis modisti voluptatia estis esto estisin.

MAIOREIUM IUM ET QUID QUI
TE CON NONSE EATUST, AUTEM
EXPLIQUI AS EARI SIME IPSUNTE
POR REST, SITIAS ERUMQUIS MI,
UT EIUM RECTUR ASITATEM ET

elique modios rectur? It omniet, ommodi dolor sim ressita tempore
dere ero dipideb istrum eumI strum quam harchiliquam enias eaqui
sitiunt aliquam, ut esequamus des sedit, ipid moditates quiati a quia
inci dolut assint res dolum recti atqui tempore nonseque volupti
usandit omnis is.
Maioreium ium et quid qui te con nonse eatust, autem expliqui as eari
sime ipsunte por rest, sitias erumquis mi, ut eiu
m rectur asitatem et que voluptur?Idelis modisti voluptatia estis

NIEUWSGIERIG
GEWORDEN?
Wil je meer weten over wat wij u kunnen bieden? Neem contact met ons op!
Onze verkoopmederwerkers vertellen uw graag over onze mogelijkheden
of neem een kijkje in onze showrooms.

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint-Oedenrode
Telefoon 0413-476420 // Fax 0413-490250 // Email info@tve.nl

