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buitenreclame

Festivals • Evenementen • Stadions • Bouwprojecten • Woningbouw • Verkiezingen

Unieke buitenreclame
Een BudgetBuster® is uitermate geschikt als
projectbord of als unieke buitenpresentatie voor
bijvoorbeeld festivals, evenementen, stadions,
bouwprojecten, woningbouw, verkiezingen, etc.
De BudgetBuster® heeft een opvallend stalen
frame met een stevige ingegoten betonnen voet.
Een voordeel ten opzichte van een projectbord is dat
er geen klic melding gemaakt hoeft te worden. Ze zijn
mobiel en snel te plaatsen op elke locatie. De onderzijde
van de BudgetBuster® type 3030 zit standaard op circa
150 cm vanaf het maaiveld. Hierdoor wordt het zicht niet
belemmerd voor autoverkeer op kruisingen en andere
drukke plaatsen.
Binnen het frame wordt een groot reclamedoek
geplaatst. Dit kan eventueel dubbelzijdig en daarnaast is
dit doek makkelijk te verwisselen. Mede door z’n
flexibiliteit is een BudgetBuster® duurzaam in gebruik.

Waarom een BudgetBuster ®?
•
•
•
•
•

Flexibel inzetbaar
Leverbaar door heel Nederland
Doek is verwisselbaar
Snelle plaatsing
Zeer voordelige reclamevorm

Maatwerk

Productie en opmaak

Voor elke type reclame-uiting bieden wij een passende
oplossing. Elke opdracht is persoonlijk en wij leveren
maatwerk voor elke klant. Kwaliteit staat altijd voorop.
Wij werken met A-merk materialen en onze ervaren
vakmensen zijn VCA gecertificeerd.

De huurprijs is inclusief de productie en opmaak van
de reclamebanner. Ook het plaatsen en het ophalen
van de BudgetBuster® zit bij de prijs in. U weet exact
waar u aan toe bent. In overleg kunt u eventueel ook
de BudgetBuster® langer huren.

Snel een
BudgetBuster® nodig?
Binnen 24

uur

ontvangt u onze offerte.

Festivals • Evenementen • Stadions • Bouwprojecten • Woningbouw • Verkiezingen

Plaatsingstijd na bestelling
De standaard levertijd is 5 werkdagen. Heeft u
een deadline of wilt u met spoed bestellen?
Dat is ook mogelijk. Wij staan altijd voor u klaar!

Thermisch verzinkt staal
25 jaar beschermt tegen corrosie

Alle BudgetBusters® worden geplaatst door geheel
Nederland m.u.v. de waddeneilanden.
Voor de provincies Zeeland, Brabant en Limburg geldt
een toeslag.

Naadloze wisselbanner
met B1-brandcertificaat
Hoogwaardige bedrukking
en minimaal 2 jaar kleurvast
Elastieken om de 15 cm zorgen
voor een trommelstrak gespannen
doek

Compact te vervoeren door het
slimme kantelmechanisme

Ingewerkte bouten

Vuilwerende betoncoating

Betonnen voet kan op elke
ondergrond worden geplaatst

Subtiel geplaatste hijsogen voor
het opzetten met een hijskraan

Sterke stootrand

Onze verhuurprijzen van BudgetBusters®
BUDGETBUSTER® 3030

BUDGETBUSTER® 3050

Type 3030 is een vierkante BudgetBuster® die voor
elk soort buitenpresentatie geschikt is. Het zeer
grote oppervlak van ruim 10 m2 is een opvallende
gebruiken en direct en overal inzetbaar.

Type 3050 heeft een rechthoekig oppervlak van
ruim 13 m2 en is de grote broer van de BudgetBuster® 3030. Dit mega formaat buitenreclame
trekt de volle aandacht en is de perfecte keuze als
u groot wilt uitpakken met uw reclameboodschap.

Totaal formaat

360 x 505 cm (b x h)

Totaal formaat

Reclame oppervlakte

320 x 320 cm (b x h)

Reclame oppervlakte

410 x 320 cm (b x h)

Bedrukking

enkelzijdig

dubbelzijdig

Bedrukking

enkelzijdig

dubbelzijdig

0 — 6 maanden

€ 995,–

€ 1360,–

0 — 6 maanden

€ 1285,–

€ 1685,–

7 — 12 maanden

€ 1245,–

€ 1610,–

7 — 12 maanden

€ 1545,–

€ 1945,–

Uitlooptarief

€ 50,– per maand

Uitlooptarief

€ 60,– per maand

Formaat voet

365 x 150 x 20 cm (l x b x h)

Formaat voet

365 x 210 x 16 cm (l x b x h)

Prijzen zijn exclusief BTW

450 x 505 cm (b x h)

BudgetBuster®
Adres:
Steenhouwerstraat 2
9403 VP Assen
Contact:
Kantoor: 088 - 134 36 85
info@budgetbusters.nl

www.budgetbusters.nl
BudgetBuster® is onderdeel van Visser Print & Sign

Kijk ook op onze
andere websites!
visserprintensign.nl
reclamestore.nl
autobelettering-assen.nl

