
Standaard standbouwspecificaties 
 

Standbouw ‘Basic’ 

Het standaard standbouw pakket bestaat uit : 

• Escolita vloertegels, kleur naar keuze uit beschikbare kleuren; 

• Naamsvermelding in wit met standnummer aan elke open zijde; 

• Systeemwanden, kleur wit 100 x 250 cm; 

• Frieslijst in kleur blauw inclusief belettering, maximaal 20 karakters; 

• Afsluitbare berging van 2 x 1 m1. Stands < 20 m2 hebben een berging van 1 x 1 meter; 

• 1 spot per 4 m2, led 12 watt; 

• Wandcontactdoos 

Voor een meerprijs van € 191,- kunt u 2 stoelen, 1 tafel en een balie bij bestellen. Door dit aan te 

geven op het inschrijfformulier (invoegen link https://fhi.nl/wots/inschrijven-exposanten-voor-de-

wots-2022/), wordt deze optie voor u gereserveerd. Heeft u zich al ingeschreven? Stuur dan een email 

naar info@wots.nl. 

De prijzen voor de basis standbouw en optie kunt u hier (link invoegen 

https://fhi.nl/wots/downloads/) vinden.  
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Standbouw ‘Professional’ 

 

De standaard houtbouw ‘Professional’ bestaat uit: 

• Escolita tapijttegels kleurkeuze incl. afdekfolie; 

• Alle wanden en deurpanelen in houtbouw 250 cm hoog in wit flanel; 

Wilt u uw wanden in een andere kleur, dan kunt u dat in overleg met Lasso laten uitvoeren; 

• Deurpanelen; 

• Kooflijsten 20x20 cm langs achter- en of zijwand in blank hout; 

Staander 20 x 50 cm aan uiteinden van achter- en of zijwand in blank hout; 

• Blikvangwand 400x200 cm, met koofconstructie rondom in blank hout; 

• Blok aan bovenzijde blikvangwand tbv naamsvermelding in wit; 

• Schilderwerk; 

• 2x pendelspot op blikvangwand; 

• Inbouwspots in koven langs achter- en of zijwand; 

• 3 x firmanaam op blikvangwand en eindwanden in standaard; 

• Lettertype en standaard kleur. 

Voor een meerprijs heeft u de keuze uit: 

• Decodoek full colour (print op eyecatcherwand 200x400)  € 346,- 

• Ledscherm 55”       € 460,- 

• Meubelpakket sales 

o 4 stoelen 

o 1 tafel 

o 2 folderrekken      € 367,- 

• Meubelpakket Relation 

o 3 krukken 

o 1 tafel 



o 4 stoelen 

o 1 bar 200x90x60 cm in wit melamine   € 539,- 

• Meubilair totaal 

o Keukenblok* (Cusaro wit) met boiler, spoelbak en kraan 

o Bravilor koffiezetapparaat met filterkoffie  € 315,- 

• Diverse statafels zijn mogelijk.  

*Prijs is exclusief wateraansluiting. Dit kunt u via de webshop (komt in april online) bestellen.  

 

 


