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Tekst en beeld: Aluvision

De WOW-factor
komt naar
ISE Amsterdam
De adembenemende stand van Aluvision op ISE Amsterdam was een absolute MustSee voor iedere
bezoeker. De ontwikkelaar en verdeler van het originele Aluvision kadersysteem voor de standbouw
bracht er haar betoverende ‘World of Wonder’-stand tot leven met naadloos geïntegreerde LED videowanden. Een indrukwekkende demonstratie van de eindeloze mogelijkheden die de LED tile 55 P2 in
combinatie met het Aluvision kadersysteem te bieden heeft.
Sinds de lancering van hun originele, modulaire kadersysteem worden de producten van Aluvision wereldwijd beschouwd als trendsettend voor de standbouw. Het geheim
achter het succes van het uitgebreide gamma? Innovatie,
topkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Dat geldt ook voor
het laatste nieuwe hoogstandje: de LED tile 55 P2. Deze
next generation LED tegel biedt een schitterende visuele
beleving en snelle, toolless installatie. Kortom: het beste
van twee werelden.

Meer impact, zonder moeite
Aluvision’s LED tile 55 P2 is uniek in zijn soort. Met afmetingen van 496 x 496 x 55 mm is het de dunste tegel op
de markt voor integratie in een modulair bouwsysteem.
Het buitengewone formaat garandeert bovendien een perfecte compatibiliteit met de gekende Omni-55 kaders van
Aluvision. Het resultaat: volmaakt egale LED videowanden
en snelle, toolless installatie in elke denkbare opstelling,
zowel wand, plafond als vloer. Daarbij geniet de gebruiker
van haarscherp beeld dankzij de pixel pitch van 2.8 mm en
de optimale vlakheid van de schermen. De LED tile 55 P2
verenigt de AV-sector en de standbouw in één innovatieve,
toegankelijke oplossing.
Het is onmisbaar voor iedere vooruitstrevende standbouwer, die een extra dimensie wil toevoegen aan zijn vol-
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gende creaties. Showstopper op ISE Amsterdam Integrated
Systems Europe lokt, als grootste beurs ter wereld voor de
AV-industrie, jaarlijks meer dan 70.000 bezoekers uit alle
continenten naar Amsterdam om er de nieuwste evoluties
in de sector te ontdekken. Dé gelegenheid voor Aluvision
om er dit jaar in volle glorie te debuteren met de LED tile
55 P2. En met succes!
Hun ‘World of Wonder’- stand, een prachtige mix van de
Aluvision klassiekers en spectaculaire LED-wanden, was
een lust voor het oog voor de vele geïntrigeerde bezoekers.
Een echte beleving in ware Aluvisionstijl.

Meer weten over Aluvision en de LED tile 55 P2?
Aluvision is marktleidend ontwikkelaar, producent en leverancier van hoogstaande, modulaire standbouwoplossingen voor de beurs- en evenementenbranche. Het bedrijf
heeft opslag- en productiefaciliteiten in Deinze (BE), Atlanta
(USA) waar u eveneens een bezoek kunt brengen aan de inspirerende showroom. Daarnaast heeft Aluvision een ruime
opslagplaats en sales office in Sydney (AU).
Neem voor meer informatie contact op met het team via email: info@aluvision.com of via tel.: +32 9 381 54 70.
Meer informatie is te vinden op www.aluvision.com.
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