
LEDwalls huren doe je bij LEDskin.Rentals

Trek meer bezoekers 
naar uw stand!

AANDACHT op het eerste gezicht
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& Priority Exhibition (UK)
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LEDskin®

Animatie, beweging en beleving 

LEDskin® maakt van uw beMatrix stand een echte hotspot, boordevol animatie, beweging en beleving.  

Met LEDskin® zorgt beMatrix opnieuw voor een revolutie in de wereld van standenbouw. Vanaf nu 

verbindt u in een handomdraai led cabinets en kaders met elkaar tot een indrukwekkende videowall. 

Deze worden naadloos geïntegreerd in uw nieuwe of bestaande beMatrix stand. Vermijd voortaan 

losse beeldschermen die vaak storende elementen vormen in een strak standconcept. Laat u niet 

langer beperken tot de maximum (standaard)afmetingen van individuele beeldschermen, maar ga 

voor een volledige en naadloze ‘beeldwand’. 

Bekijk het effect van LEDskin® op het Youtube kanaal van beMatrix.
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De zijkanten van de LEDskin® 
kunnen afgewerkt worden met 
de bestaande coverprofielen.

De gaten in de beMatrix 
kaderprofielen doen ook 
dienst als kabeldoorvoer 
en onderlinge verbinding 
waardoor geen storende 
kabelspaghetti zichtbaar is 
aan de achterkant.

De GEKKO is een speciaal 

ontworpen tool, waarmee u 

gemakkelijk ledpanelen langs de 

voorzijde kan vervangen. 

LEDskin® kaders kunnen 
aan de achterzijde eenvoudig 
afgewerkt worden met textiel 
of panelen (patented design), 
simpelweg te bevestigen met 
siliconenpees of klittenband.

De tegels worden gealigneerd 
d.m.v. magneten, terwijl 
twee manuele connectoren 
voor een stevige verbinding 
zorgen. 
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PIXEL TALK 

LEDskin® modules zijn beschikbaar 

met een pixel pitch van 1.9, 2.5, 3.1 

en 3.8 mm. Dit garandeert een optimale 

resolutie, helderheid en responsiviteit. 

BEVESTIGING

De LEDskin® kaders worden aan de  

beMatrix aluminium kaders bevestigd 

met handige standaard M8 connectoren. 

Klaar in een handomdraai en altijd vast 

en veilig verankerd. 

MODULARITEIT 

Dankzij de maatvoering van de 

afzonderlijke ledpanelen en de 

samengestelde kaders, passen deze 

perfect binnen het beMatrix concept. 

Kader en LEDskin® zijn allebei 62 mm 

dik en laten een naadloze montage 

en afwerking toe. 

LEDskin® sluit naadloos aan op het beMatrix  
concept en zijn kaders

In plaats van de structuur naadloos af te werken met textiel, hout of  

kunststof doet u dit met hetzelfde gemak aan de hand van een beMatrix 

LEDskin® beeldwand. 
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Uiterst gebruiksvriendelijk 

Om LEDskin® te gebruiken moet u geen ‘wizard’ zijn. Onze ledwall is plug & play: u hoeft enkel de tegels in te 

bouwen, data- en stroomstekkers in te pluggen en uw video device/computer aan te koppelen.

Het dedicated Novastar platform van LEDskin® werkt zowel met Mac- als met PC-Operating Systemen en alle 

courante videostandaarden. U koppelt gewoon uw vertrouwde device aan op de gebruikelijke manier, start de 

gewenste video of applicatie op en de wanden van uw beMatrix stand komen meteen tot leven!

Voor een optimale 
handelbaarheid werden 
alle ledpanelen zo licht 
mogelijk gehouden. Een 
individuele LEDskin® tegel 
weegt slechts 7,3 kg en is 
voorzien van een praktische 
handgreep. 

THE BODY



9

LE
Ds

ki
n®

 
LE

Ds
ki

n.
Re

nt
al

s

© More Than Event (DK)

Elke ledtegel is verpakt in 
een schok absorberende 
schuimbescherming om 
beschadiging van de leds 
of het ledpaneel tijdens het 
transport te voorkomen.

Voor transport en stockage 
is een lichte, ijzersterke en 
handige flightcase voorzien, 
waar 8 LEDskin® tegels 
(2 m2) en de bij-horende 
bekabeling in passen.
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Designvrijheid 

De creatieve mogelijkheden met LEDskin® zijn 

zo goed als eindeloos. Je kan volop spelen 

met vormen. Niet alleen met de klassieke vier-

kante vorm, je kan ook een stand met led-

mozaïeken ontwerpen of rechthoeken dynamisch 

laten uitlopen. Meer nog, met de LEDskin® kan 

je perfect afgewerkte binnen- en buitenhoeken 

of bogen creëren. LEDskin® biedt je maximale 

designvrijheid.

BINNEN- EN BUITENHOEKEN
Door de LEDskin®-modules te combineren met 

het beMatrix hoekprofiel maakt u in een hand-

omdraai een binnenhoek. beMatrix ontwikkelde 

een nieuw gelast kader waarin ledpanelen 

vastgemaakt kunnen worden om een buiten-

hoek te maken.

BOGEN
Met de gebogen ledpanelen en convexe of 

concave LEDskin® kaders kunt u ook bogen in 

uw ontwerpintegreren, die naadloos in het 

aluminium kader-systeem passen.

CONCAAF CONVEX

BINNENHOEK BUITENHOEK
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THE BODY

11



LEDskin.Rentals
Klein Veerle 115
2960 Brecht
België

info@ledskin.rentals
T. +32 (0)3-313 50 04
www.ledskin.rentals

LEDskin®  by


