dimensie die bezoekers naar een
beursstand toe trekken.
Herbruikbare materialen
Duurzaam denken is altijd deel
geweest van het DNA van Creaplan,
dat consequent inzet op de
recuperatie van bouwmaterialen.
Hun
modulaire
aluminium
frames worden geproduceerd
door Aluvision en zijn 100%
herbruikbaar. De verven en lakken
die ze gebruiken zijn dan weer
standaard op waterbasis. Zelfs als
ze voor traditionele standenbouw
in hout kiezen, zoeken ze manieren
om die materialen een tweede
leven te geven.

CREAPLAN – 25 JAAR
EEN REFERENTIE IN DE
STANDENBOUW
Creaplan, de Belgische marktleider in standenbouw, maakt zich na een mooi parcours van een
kwarteeuw op voor de toekomst. Met extra investeerders en een nieuw managementteam aan
boord zet het bedrijf uit Nazareth grote stappen voorwaarts. Een nieuwe locatie en een versterkt
team moeten de capaciteit verdubbelen. Een focus op innovatieve technologieën moet de pioniersrol
verder bestendigen.
25 jaar geleden werd Creaplan opgericht,
een solide basis voor wat vandaag een
sterk bedrijf is. Dirk Deleu, Ann Vancoillie,
Walter Mastelinck en KeBeK Private
Equity vormen het nieuwe kader voor de
groei. En de plannen zijn groot.
Create. Capture. Connect.
“Wij trekken de markt, dus zien we het als
onze rol om het niveau iets hoger te tillen.

Klanten verwachten dat ook”, klinkt het bij
Michael Debaveye, CEO bij Creaplan. Een
uitbreiding van het team en een nieuwe
locatie moeten het bedrijf de toekomst
in loodsen, net als een verscherpte focus
op technologische innovaties die de
beleving op de stand verhogen. “Onze
job is het DNA van een merk te vatten en
het verhaal te brengen in de beursstand.
Van de wanden, over de verlichting tot

het meubilair, alles moet kloppen zodat
de klant in de ideale setting succesvol kan
zijn. Vandaar onze slogan: Create. Capture.
Connect.” Voor de verscherpte focus op
technologische innovaties kan Creaplan
rekenen op de nieuwste innovaties van
Aluvision. Zo wordt de Aluvision Hi-LED
55 steeds vaker geïntegreerd in nieuwe
stand concepten. LED-walls zorgen voor
een interactief element en een extra

LED-walls zorgen
voor een interactief
element en een extra
dimensie die bezoekers
naar een beursstand
toe trekken.

Case: Thule
De theorie omgezet in praktijk.
Voor het Caravan Salon in
Düsseldorf, creëerde Creaplan een
innovatieve stand voor de klant
Thule. De stand opgebouwd in
Aluvision frames straalt een highend afwerking uit. Creaplan speelt
met verschillende materialen en
lagen om dit pareltje uit te werken.
Zo werden doeken, panelen en
houten
infills
gecombineerd.
Om een speels effect te creëren
werden de Aluvision Hi-LED 55
tegels dieper bevestigd in een
achterste laag frames. Naast
de LED tegels werden op een
twee laag frames houten latjes

Vanaf het begin zijn Aluvision frames geproduceerd
volgens zeer hoge kwaliteitsnormen. Om de hoge
consistentie in precisie en kwaliteit te garanderen,
werd het productieproces geoptimaliseerd. Dit
resulteerde in een uniek en gepatenteerd lijm- en
persproces. Vooral bij de integratie van Hi-LED 55
tegels in de Aluvision frames is deze precisie uiterst
belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de LED tegels perfect
tussen de frames passen en uiterst vlak zijn, zowel

bevestigd. De volledige stand werd
afgewerkt in een industriële beton
look.
Over Creaplan
Creaplan is de Belgische marktleider op gebied van standenbouw,
displays en interieurdesign. Met
een team van vijftig mensen en
een 50-tal freelancers ontwerpt en
realiseert het bedrijf uit Nazareth
standen voor klanten als Velux en
Hyundai op grote beurzen zoals
Batibouw en het Autosalon. Met
jaarlijks zo’n 200 beursstands in
Europa en daarbuiten is Creaplan al
25 jaar een pionier in de markt.
Over Aluvision
“Our mission is imagineering. We
inspire & connect partners on
their creative journey to design
and build modular environments.”
Als innovatieve producent en
wereldwijde verdeler van hoogstaande, modulaire systemen voor
standenbouw
en
events,
combineert Aluvision als geen
ander creatieve verbeelding met
doordachte
engineering.
Het
Aluvision framesysteem biedt
oplossingen voor beursstanden,
LED-wanden, volumes, displays en
interieur. Duurzaamheid, herbruikbaarheid, precisie, flexibiliteit en
modulariteit zijn hierbij de voornaamste pijlers.

aan de voor- als achterzijde. Dankzij deze precisie is
een volledig naadloze integratie van de Hi-LED 55
tegels in het totale ontwerp mogelijk. Het originele
Aluvision product is altijd herkenbaar aan het blauwe
kwaliteitslabel op elk frame.
Bezoekje brengen aan onze showroom? Nog vragen?
Contacteer Aluvision via info@aluvision.com of via tel.
+32 (0)9 381 54 70. www.aluvision.com

