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SPECIFICATIES 
De stand wordt als volgt opgeleverd: 

• Witte systeemwanden van 250 cm hoog 

• Tapijttegels in de kleur antraciet (andere kleuren mogelijk) 

• Blauwe frieslijst met witte naamsvermelding en 

standnummer aan elke open zijde 

• Afsluitbare berging van 2 x 1 m (bij stands < 21m2: 1 x 1 m) 

• Verlichting: 1 spot per 4 m2, led 12 watt 

• Elektra; 1 KW aansluiting 

• 1 dubbele wandcontactdoos 

• Stroomverbruik voor spots en dubbele wandcontactdoos 

• Eenmalige eindschoonmaak bij oplevering van de stand 

• Keuze uit 3 meubelopties. Zie pagina 2 voor meer informatie.  

 

 

STANDBOUWOPTIES 
De standaard standbouw kunt u aankleden met extra opties: 
 

1. Afwijkende kleur voor de frieslijst (standaard kleur: blauw) 
U kunt kiezen welke afwijkende kleur frieslijst u wenst. 

De additionele kosten hiervoor zijn € 18,00 per meter fries. 

2. Bedrijfslogo op de frieslijst 
Naast de standaard witte naamsvermelding bieden wij u de mogelijkheid om uw bedrijfslogo op de 

frieslijst te plaatsen. Afmeting van het logo: ca 25 cm hoog en 40 cm breed.  

De additionele kosten zijn € 55,- per logo 

 
3. Afwijkende kleur wanden 
De standaard witte systeemwanden kunnen in verschillende afwijkende standaardkleuren worden 

geleverd. De kosten per systeemwand (250 cm x 100 cm) zijn € 39,50.   

 
4. Full colour print op doek (wand)  
Full colour print per m1 wand doek.  

De kosten hiervoor bedragen € 137,50 per m1 wand doek in pees.  

 
5. Print op balie  

Een print op de balie naar wens.   
De additionele kosten zijn € 79,50 per stuk.  
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MEUBELOPTIES LabNL 2021  
Bij iedere stand is standaard  één meubelpakket inbegrepen. Op het online inschrijfformulier kunt u 

aangeven welke meubelpakket u graag ontvangt.  

 

Meubelpakket 1 (lage set) 
Dit pakket omvat:  

• 4 x stoel ‘Asti’ in de kleur zwart 

• 1 x tafel ‘Albaredi’ 70 in kleur zwart 

• 1 x balie  
 

 

 

Meubelpakket 2 (hoge set) 

Dit pakket omvat:  

• 2 x barkruk ‘Parona’ in de kleur zwart 

• 1 x statafel ‘Albaredo’ in de kleur zwart 

• 1 x balie 
 

 

 

Meubelpakket 3 (lage set) 

Dit pakket omvat:  

• 2 x stoel ‘Maui’ in de kleur wit 

• 1 x tafel ‘Witerna’ in de kleur wit 

• 1 x folderrek ‘Spectro’ in de kleur wit 
 
 

 

Aanvullende wensen 
Aanvullende wensen of andere voorkeuren met betrekking tot standbouw, extra opties en het 

meubelpakket kunt u afstemmen via A-booth.  

 

A-booth B.V.     Telefoon: 075 622 55 81 

Skoon 37    E-mail: labnl2021@a-booth.nl 

1511 HV Oostzaan    

 

Lees op https://fhi.nl/labnl/standbouw meer informatie over de standinrichting en facilitaire zaken.  
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