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Expositieruimte huren in IJsselstein 

INFORMATIEBROCHURE 
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Centraal in Nederland expositieruimte huren  

 

Shopmade in IJsselstein heeft naast verhuur van  wanden ook ruimte 

te huur voor exposities. Wanden, meubelen en verlichting die nodig 

zijn om een expositie in te richten zijn voorhanden.  

Onze uitgangspunten zijn kwaliteit, duurzaam, gebruiksgemak en  

minimale milieu belasting.  

Geen transporten nodig en u bent vooraf welkom de ruimte als proef  

in te richten. 
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Expositieruimte huren in IJsselstein 
 

De te huren ruimte bevindt zich op de 2de verdieping van een  
modern kantoorpand.  

De ruimte bestaat uit 3 aan elkaar verbonden expositieruimtes van in 
totaal ca. 175 m2, een keuken en een toilet.  

De ruimtes zijn in overleg ook afzonderlijk te huur. 
De grote en vele raampartijen zorgen voor veel daglicht  

dat van 2 kanten binnenkomt.  
Alle ruimtes zijn voorzien van airconditioning met afstandsbediening. 

Er is een intercom met automatische deuropener.  
Gratis parkeermogelijkheden.  
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Expositieruimte huren in IJsselstein 

 

Foto’s van de expositieruimte 
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Expositieruimte huren in IJsselstein 

 

Foto’s van de expositieruimte 
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Expositieruimte huren in IJsselstein 

 

Foto’s van de expositieruimte (Expositievoorbeeld) 
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Expositieruimte huren in IJsselstein 

 

Een greep uit het overzicht van de te huren expositiewanden, meu-

bilair en -accessoires. 

Voor vragen of speciale wensen kunt u contact opnemen, de 

gegevens staan vermeld onderaan elke pagina. 

HxB197x104cm HxB197x145cm HxB197x203cm 

HxB197x104cm HxB197x148cm HxB197x186cm 
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Expositieruimte huren in IJsselstein 

 

Een greep uit het overzicht van de te huren expositiewanden, meu-

bilair en -accessoires. 

Voor vragen of speciale wensen kunt u contact opnemen, de 

gegevens staan vermeld onderaan elke pagina. 

LED spot Ophangsysteem aan spot  

Ophangsysteem   

Bar Presentatiezuil Balie 
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Expositieruimte huren in IJsselstein 

 

Een greep uit het overzicht van de te huren expositiewanden, meu-

bilair en -accessories. 

Voor vragen of speciale wensen kunt u contact opnemen, de 

gegevens staan vermeld onderaan elke pagina. 

Expopillar  Zuilen Wanden met verlichting 

 Combineer zelf Ook zwarte wanden  Wanden tot 2 mtr breed 


