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Megavista is een grootformaat printcentrum gevestigd in Assen.

Technologie
Wij beschikken over de nieuwste UV flatbed printers met de mogelijkheid om op allerlei 
vlakke materialen rechtstreeks te printen. Zoals; pvc schuimplaten, aluminiumpanelen, 
plexiglas, karton, hout, glas, magneten, etc. Dankzij de nieuwe generatie UV inkten zijn 
onze prints nog beter bestand tegen alle weersomstandigheden en gaan deze veel langer 
mee.

Grote ontwerpen printen wij met onze roll-to-roll printers op materialen zoals bijvoorbeeld: 
pvc banier doeken, mesh doeken (winddoorlatend materiaal), canvas, schilderdoeken, 
stickers, etc.

Afwerking
Alle afwerkingen worden in huis gedaan. Het gehele productieproces, van ontwerp tot het 
eindproduct. Hierdoor is de realisatie van een product zeer snel en kan dit al binnen 1 
werkdag zijn.
  
Voor wie
Onze producten worden vaak door winkeliers, aannemers, standbouwers, interieurbouw 
bedrijven, grafisch ontwerpers, reclamebureaus, musea, kunstenaars, fotografen, etc. 
gebruikt. Dankzij ons groot assortiment aan displays en point-of-sale displays hebben wij 
altijd de juiste oplossingen voor uw wensen. Tevens bieden wij ook digital packaging 
producten zoals toonbank displays, stands, staande displays, etc. Ook hebben wij in ons
assortiment design furniture van karton zoals stoelen, tafels, banken, fauteuils, etc.

INLEIDING &
WERKPROCES

Het bestand van de klant wordt geprepareerd voor afdruk.

Alleen nadat de klant het prototype heeft gezien en goed 
gekeurd zal hij/zij toestemming geven voor het starten van de 
afdruk.

Alle materialen zijn in ons magazijn op voorraad en klaar om 
afgedrukt te worden.

De print wordt gerealiseerd met behulp van de nieuwste spot 
kleuren zoals wit en transparant vernis. 
Printen in 4/6 kleuren CMYK + light cyan, light magenta en 
wit.

Het geprinte materiaal wordt rondom afgesneden door onze 
plotter met een camerageleid systeem, voor een perfecte 
afwerking.

Product is klaar voor verzending. Levering ook binnen 24 uur.
“Meer kopen, meer besparen”
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PACKAGING

Packaging Megavista

Megavista is een expert op het gebied van digital packaging producten. Van dozen, flyer en 
folder displays tot point-of-sale displays. Megavista biedt de mogelijkheid om prototypes te 
maken van uw packaging ideeën. Dit is ideaal voor bedrijven in de verpakkingsindustrie. 
Tevens kunt u in kleine oplage packaging producten bestellen in tegenstelling tot andere 
bedrijven. De displays en dozen zijn gemaakt van de volgende karton soorten: G, E, EE, 
EB, EBE golfkarton en B1 gekwalificeerd Honey Comb karton. De ontwerpen worden 
camera-geleid gesneden en gevouwen door middel van registratie-tekens rondom het 
ontwerp. Ook mogelijk binnen 24 uur te leveren.

Prototypes maken

Heeft u of uw klant een idee voor een packaging 
product en wilt u dit realiseren? Megavista helpt u 
daarbij. Megavista biedt de mogelijkheid om 
prototypes te maken van packaging producten. 
Megavista kan de prototypes creëren in 3D met het 
programma KASEMAKE en prototypes maken van 
verschillende soorten karton met een full-colour 
geprinte layout. Megavista biedt ook de mogelijkheid 
om het ontwerp volledig te realiseren van uw product. 
Neem gerust contact met ons op, zodat we kunnen 
kijken wat we voor jullie kunnen betekenen.

EUROPEAN
CARTON MAKERS
ASSOCIATION

3D
in

Dozen

Megavista beschikt over een groot aantal standaard Fefco en 
Ecma ontwerpen voor het produceren van dozen. Op onze 
website zijn voorbeelden te zien van de verschillende dozen. 
Naast deze standaard formaten biedt Megavista de
mogelijkheid om uw eigen ontwerp op maat te maken naar uw 
wens. 

Point-of-sale displays

Een voorbeeld van een point-of-sale display heeft u vast wel eens gezien 
in een winkel of supermarkt. Met een point-of-sale display kunt u
producten presenteren aan de klant. Een dergelijke display kan op maat 
gemaakt worden zodat het perfect is voor uw product. 
De displays kunnen door middel van KASEMAKE IN3D in uw 
omgeving worden geplaatst, zodat er een 3D voorweergave komt voor u 
of uw klant.

Folder displays

Als u op een beurs of andere gelegenheid uw folder of flyer wil presenteren, 
zijn de folder en flyer displays van Megavista uitermate geschikt. De displays 
kunt u volledig personaliseren met uw ontwerp. Mocht u een display willen die 
we niet in ons assortiment hebben, dan kunnen we die voor u ontwerpen en 
produceren. 

Hieronder staan een aantal point-of-sale displays



STANDS &
DESIGN FURNITURE

Eco Stand IIEco Stand

B1 BRANDVERTRAGEND

Eco Stand II 4 x 3 Eco stand II 3 x 3 Eco stand II 7,5 x 7,5

Kiezen is nooit zo makkelijk geweest! Bestaande standformaten en accessoires of
gepersonaliseerde design stands, kunnen wij voor u visualiseren met een hoge 
resolutie 3D rendering. 

Design Furniture

Megavista maakt ook design 
furniture gemaakt van lagen havana 
golfkarton. 
Megavista biedt aan u de mogelijk-
heid om uw eigen ideeën te realise-
ren.

Hieronder zijn voorbeelden te zien  
van de design furniture. 

a 

Stands

Megavista heeft verschillende soorten standaard kartonnen stands, maar staat open voor 
het maken van op maat gemaakte stands naar uw wens.

Dit zijn voorbeelden van kartonnen stands van Megavista:

De stands worden gemaakt van 16 mm Honey-Comb B1 brandvertragend karton. 
De stands zijn makkelijk op te bouwen, zonder gereedschap te gebruiken. Door enkel 
gebruik van karton is het geheel lichtgewicht en makkelijk te vervoeren. De pilaren en 
wanden worden plat geleverd en kunnen volledig gepersonaliseerd worden met uw 
ontwerp.

Heeft u belangstelling of vragen over de stands van Megavista, 
bel of kom dan langs voor een gesprek.



Indoor
Inclusief platte voet.
Geschikt voor indoor 
Masthoogte: 230 cm
Minimaal 2 stuks

Flexa
Inclusief variodrill
Geschikt voor outdoor
Masthoogte: 165 cm
Minimaal 2 stuks

JEK 125 410 x 252 cm

Modulair presentatiewand met een
aluminium frame 

JEK 100 335 x 202 cm

Modulaire presentatiewand met
een aluminium frame

47 x 180 cm

€77,-
61 x 166 cm

€87,-
€650,

€

Popup 3x3 of 3x4
Een lichtgewicht Popup systeem met een
aluminium frame.
Verkrijgbaar in de licht gebogen versie of de
rechte versie in twee formaten. 

Inclusief trolley

3x3 3x4

€1170,- €1370,-

Sticker

Spandoek

Ideaal voor binnen en buiten
gebruik.

Ideaal voor het aankleden
voor uw stand.

Monomeric

PVC of Mesh

€12,50/m²

€9,00/m²

WAND DISPLAY
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Het is mogelijk om bij ons op behang te printen die volledig te personaliseren valt. 
Met de verschillende structuren die wij aanbieden is er voor iedereen wel wat te 
kiezen. Met een maximaal breedte formaat van 120 cm. Het is ook mogelijk 
contour te laten snijden.

Ook is mogelijk om bij ons op panelen te printen. Waaronder de volgende materialen:
PVC Schuimplaat, Aluminium Dibond, Geborsteld Aluminium, Kanaalplaat, PVC 
Regeneraat, Forex, Forex Smart, MDF, Vistacomb en PETG etcetera 

Wij zijn ook erg gespecialiseerd in karton. Hier zijn veel soorten van, zoals het wel 
bekende golfkarton maar er zijn ook soorten zoals Havanah karton of het Falcon type. 
Verder is er nog Reeboard en Honeycomb B1
Ook deze zijn volledig te printen en contour te snijden.

100 x 201 cm

€70,-
80 x 201 cm

€65,-

ROLL UP DISPLAYS

BEHANG
KARTONNEN PANELEN

KUNSTSTOF PANELEN

80 x 201 cm

€39,-
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alle displays zijn op polypropylene papier geprint, dit zit bij de prijs inbegrepen*

HoneyComb B1HavanaGolfkarton
DuneTactileRude

xeroFtaarenegeRdnobiD

35,-



PVC zeildoeken - Mesh doeken - Textiel doeken - Canvas doeken - Stickers 
Posters - Forex borden - Acrylaat borden - Aluminium borden - Voetbalborden 

Golfkarton borden - Snijden en frezen - Makelaarsborden - Point-of-sale displays  
Dozen - Toonbank displays - Roll-up displays - Popup displays - Wand displays

Stands - Beachflags - Vlaggen

Vernieuwde website
Een compleet nieuwe layout met een beter overzicht op de producten en een
modernere look. Met heel wat nieuwe foto’s van de producten kunt u meteen zien wat u bestelt en 
komt u niet met verassingen te staan.

Portugallaan 41, 
9403 DR Assen
0592 407 615 
www.megavista.nl

Megavista is elke werkdag geopend van 8:30 tot 17:00.
Bent u in de buurt, kom gerust een keer langs op dit adres!

€25,-
Kinderstoel
Vanaf

Industrieterein Messchenveld
Assen, afslag Assen Noord


