SIDEBOX FactSheet
DE CONTAINERFABRIEK
De ContainerFabriek is gespecialiseerd in het
ontwikkelen van Mobiele Event Units op basis van
standaard zeecontainers. Met onze producten zoals
de EventBox en SideBox, of andere op containers
gebaseerde maatwerk concepten zijn we altijd in staat
om uw merk, product of boodschap - letterlijk - op de
stoep van uw doelgroep te plaatsen.
UW MERK IN BEELD
Onze event units bieden zeer veel branding
mogelijkheden. Dat maakt ze geschikt om van uw
merk een unieke en mobile belevenis te maken.
PLUG AND PLAY
Dankzij het plug and play-concept zijn al onze units
zeer snel operationeel. Bovendien zijn ze door een
minimale bezetting te bedienen. Direct aan de slag
dus!
EFFICIËNT, MOBIEL EN VEILIG
Alle gesloten units behouden hun standaard
containereigenschappen. Dat maakt ze snel en
eﬃciënt verplaatsbaar. En dus zeer geschikt voor
brandactivation en roadtrips. Afgesloten zijn de units
waterdicht en inbraakveilig. Uw waardevolle spullen
kunt u er met een gerust hart in achterlaten.
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Indoor en Outdoor concept.
Voorzien van luifel.
Deuren ook als windschermen te gebruiken.
Mogelijkheid tot billboard op dak, railing of
dakterras.
Hard houten vlonder voor de unit.
Buitenkant en interieur volledig aan te passen op
uw merk.
Standaard voorzien van verlichting en meerdere
stopcontacten.
Deuren handmatig te openen.
Binnenzijden deuren glad afgewerkt t.b.v. branding.
Ophangsysteem voor een spandoek op de gehele
achterwand.
Optie voor een 50 inch LED scherm.

BRANDING OPTIES SIDEBOX

BANNERPLAN RAILING DAKTERRAS

DEURPANEEL
Op de deuren is de mogelijkheid om een bedrukt deurpaneel te
bevestigen van bijvoorbeeld Forex of geschuimd PVC. Maximale afmeting
per deur is 245 cm hoog en 140 cm breed.

SPANDOEK
Op de achterwand binnen de container is het mogelijk een bedrukt
spandoek op te hangen. Het doek moet worden voorzien van een tunnel
onder en boven voor een buis met een diameter van 44 mm. Afmeting
spandoek, inclusief tunnels, is 240 cm hoog en 550 cm breed.

Het dakterras is optioneel bij de SideBox. Er kan ook worden gekozen
voor een groot billboard op het dak van truss of een railing rondom
waar banners aan kunnen worden bevestigd. Neem voor meer
informatie contact met ons.

LUIFELBANNER
Onder de luifel van de SideBox20 is ruimte voor een bedrukte banner die
kan worden bevestigd met standaard span elastieken. De afmeting van
de banner is 111 cm hoog en 585 cm breed.

FOOTPRINT

De binnenruimte van de SideBox heeft een afmeting van 570 x 220 cm.
Het dakterras is een optie waarbij de trap aan beide kanten van de
SideBox kan worden gemonteerd.
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