
m o d u l a i r e  f o t o c o l l a g e s



Trots en identiteit 
op het werk 

De functie van kantoor verandert. Het is dé plek om 
te inspireren. Om te laten zien waar je trots op 
bent. Waar medewerkers het wij-gevoel ervaren.

Met FERBYN maak je een unieke fotocollage 
waarin trots en identiteit centraal staan.

Fotocollage Courage Architecten | print op dibond | formaat 190 x 190 cm



Fotocollage Beusichem in Business | print op dibond | formaat 190 x 142 cm



We koppelen hoogwaardige prints op aluminium 
of plexiglas tot een collage. Dit maakt een FERBYN 
collage flexibel; het wisselen en toevoegen van 
beelden is eenvoudig. Elke collage wordt door ons 
op locatie gemonteerd. 

Modulair en
hoge kwaliteit



Fotocollage JEU Interior Prints | print op dibond | formaat 190 x 152 cm



De fotocollage die past bij 
jouw project

Onze fotocollages zijn modulair en op 
verschillende manieren vorm te geven. 

Wil je de breedte of de hoogte in?  Wil je lijsten 
van gelijk formaat of ze variëren binnen een 
fotocollage? Wil je ze vierkant, liggend of staand? 
Van plexiglas of aluminium? Alles is afhankelijk 
van jouw project. 



Fotocollage EJP Financial  Astronauts | print op plexiglas | formaat  4x 94x125 cm



Mensen maken de club! Een hecht en sterk team 
is onmisbaar voor het succes van een bedrijf. 

Portretteer medewerkers apart van elkaar en 
voegen ze samen tot één geheel in een 
fotocollage.

Het team in één 
oogopslag

Fotocollage 706 Seating Group | print op dibond | formaat 190 x 152 cm



Wij gebruiken 
hoogwaardige en 

duurzame materialen

Good to know

Een FERBYN collage is 
modulair in formaat en 

ontwerp

Onze collages zijn 
eenvoudig uit te breiden 
en lijsten zijn makkelijk 

te wisselen

Wij monteren de collage 
op locatie



MEER WETEN?

Wil je meer weten over onze 
collages, neem dan contact op. Wij 
helpen je graag. 

Met hartelijke groet, 

Nine Bootsma

Tel: +31 (0) 6 158 78 766
E-mail: nine@ferbyn.nl



FERBYN B.V.
Oranjehof 6

4112 JR Beusichem

KvK: 71826599
BTW: 8588.64.332.B.01

Bank: NL38 KNAB 0257 4360 57

Telefoon: +31 (0)6 158 78 766
E-mail: nine@ferbyn.nl

Website: www.ferbyn.nl
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