Bereik uw doelgroep waar u dat wilt...

pick&place

De mobile mogelijkheden van Tremonti

Tremonti maakt Nederland mooi
Al bijna twintig jaar een goede bekende van bedrijven en

Snel in huis. Tremonti produceert als één van de weinige

overheidsorganisaties. Vanuit Veenendaal biedt Tremonti

aanbieders, zelf de systemen. Hierdoor kunnen we levertijden

verrassend stijlvolle mogelijkheden voor de presentatie van

garanderen die verrassend kort zijn. Dat waarderen onze

uw informatie. We doen dat mooi, flexibel en duurzaam.

klanten die vaak snel een uitbreiding van hun presentatie
willen, voor speciale gelegenheden.

Pick & Place. Al onze presentatiesystemen hebben één ding
gemeen: ze zijn heel flexibel. In bijzonder het Pick & Place

Veel te vertellen? Kies dan voor Pick & Place of één van de

systeem dat wij u hierbij graag onder de aandacht brengen.

andere flexibele en mooie systemen van Tremonti. En over

De vormgeving van het Pick & Place systeem raakt de wereld

het algemeen hebben onze klanten veel te vertellen. We zijn

van design. De basis voor presentatiewand, spreekgestoelte

een goede bekende van makelaarskantoren, uitzendbureaus,

of folderstandaard is een strakke perspex voet met daarop

gemeentehuizen, architectenbureaus, interieurbouwers,

de ruggengraat: een aluminiumprofiel waaraan u naar eigen

w oningbouwverenigingen en zorginstellingen.

idee overige elementen op diverse hoogtes kunt bevestigen.
Uiteraard wel gebaseerd op een standaard vormgeving, maar

Meer weten? Voor meer informatie, documentatie of

aan te passen op uw wensen en eisen. Op elke willekeurige

advies over het Pick & Place systeem kunt u contact met ons

hoogte en met bijvoorbeeld een naar wens in te vullen

opnemen. Onze adresgegevens staan op de achterzijde van

hoeveelheid schappen.

deze folder.

Uw favoriete design waar u dat wilt!
‘Welke display komt bij ons het beste uit? Niet te groot, niet te klein.’ Om dit te bepalen
heeft Tremonti het u makkelijk gemaakt: alle Pick & Place displays kunt u eenvoudig op
de perforatieranden uit deze folder drukken. Houd de display op ooghoogte voor u, kijk
door uw oogharen richting de beoogde lokatie en u kunt perfect bepalen welke display
het beste op deze plek tot z’n recht komt. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunnen
onze medewerkers u uiteraard van dienst zijn. Neemt u dan even contact met ons op.
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