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In deze catalogus treft u een overzicht aan van
productgroepen en diensten die wij u kunnen
leveren. Indien anders aangegeven zijn de vermelde
prijzen altijd exclusief belettering/bedrukking en
verzendkosten.
Op de vormgeving en de uitvoering van alle
modellen behouden wij de auteurs- en eigendomsrechten voor. Reproductie en namaak zijn
niet geoorloofd.
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VOERTUIG
BELETTERING
AUTOBESTICKERING: VISITEKAARTJE OP DE WEG

Autoreclame is de enige mobiele buitenreclame waar geen vergunning voor
nodig is en heeft dus mede hierdoor het grootste bereik naar uw potentiële
klanten. Uit onderzoek is gebleken dat reclame op een auto/vrachtwagen op
de snelweg al snel 10.000 keer bekeken kan worden. Het kan een eenvoudige
autobelettering betreffen van alleen uw logo of contactgegevens maar
ook het door carwrapping volledig inpakken met full-colour prints van uw
vervoermiddel. Om uw bedrijfsauto van een bedrijfsidentiteit te voorzien
verdienen het ontwerp en de montage veel aandacht! Wij creëren graag een
passend design voor u.

FLEETMARKING

Uw wagenpark moet er representatief uitzien. Dit geldt ook voor de
fleetmarking & bedrijfswagen bestickering. Daarom verzorgen wij het
volledig traject van ontwerp tot en met montage en nazorg. Wij bestickeren,
beletteren en wrappen uw auto’s, bedrijfswagens, bussen, vrachtwagens en
andere voertuigen conform uw huisstijl of ontwerp.

PROTECTIEFOLIE

Vooral bumpers, spoilers en de motorkap hebben baat bij toepassing van
protectiefolies van een transparante laminaat van polyurethaan. Steenlaag
leidt nu eenmaal tot waardevermindering van uw auto.

AUTORUITEN BLINDEREN

Wie denkt dat het blinderen (of tinten) van autoruiten alleen bedoeld is om
een “stoere” uitstraling te creëren heeft het mis. Het voorzien van autoruiten
met speciaal daarvoor geschikte raamfolies heeft ook een directe bijdrage
aan privacy, inbraakwering, zorgt voor doorvalbeveiliging en biedt zelfs
bescherming tegen UV-straling.
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GLAS
BELETTERING
RAAMDECORATIE VAN KLEIN TOT GROOT

Raambestickering is in vele soorten en maten toe te passen. Van een logo of
tekst op een winkelruit tot complete glasgevels die ingepakt worden met fullcolour uitingen. Afhankelijk van de wensen en budget van onze opdrachtgever
adviseren wij de juiste oplossing voor de gewenste raambestickering.
Met de transparante eigenschappen van een breed assortiment speciale
glasfolies bereiken wij interessante en creatieve effecten op uw glaswanden
in of aan uw pand. Snijteksten geven uw boodschap duidelijk weer op een
etalageruit. En wat dacht u van een full-colour print op de ramen? Een
geweldige manier om emotie weer te geven en de mensen stil te laten staan.
Maar ook de toepassing om uw werkruimte van inkijk te vrijwaren is zeer
gangbaar. Met de speciale one-way-vision folie kunt u wel naar buiten kijken
maar omgekeerd kan dit niet.

RAAMFOLIES VOOR VEILIGHEID

Interne glasbestickering heeft naast een communicatieve functie ook een
praktische functie. Door glazen wanden en deuren te voorzien van speciale
etchfolies ontstaat er een veilige omgeving op kantoren en in publieke
ruimtes.

WINDOWDRESSING

Dit is het camoufleren van leegstaande panden door grote visuals met
uiteenlopende thema’s op de etalageruiten aan te brengen.
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INTERIEUR
BELETTERING
INTERIEURINRICHTING MET FOLIES

Naast het decoreren en renoveren van exterieur wordt folie op dezelfde
manier ook in het interieur toegepast. Binnen werkplekinrichting is zelfklevend
vinyl terug te vinden in o.a. wand-, raam-, en vloerdecoraties. Ook worden
“oude” kasten, deuren en meubilair met speciale folies in no time voorzien van
een nieuw design wat uw interieur nieuw elan geeft.
Een representatieve inrichting van een ruimte wordt zeker opgemerkt door
de gebruikers van die ruimte. Mensen willen zich thuis voelen. Benut dus de
mogelijkheden om een aangename en functionele sfeer te creëren.

INSPIRERENDE PRINTS

Wilt u meer creatieve en inspirerende plekken in uw pand? Denk dan eens
aan fotowanden of grootformaat prints aan de muur. Wij zien dat de trend van
foto’s aan de muur enorm populair is. Steeds meer bedrijven en organisaties,
zoals scholen, ziekenhuizen, hotels en kantoren plaatsen grootformaat
kunstprints of (eigen) foto’s aan de muur om hun pand aantrekkelijker en
inspirerend te maken voor de bezoekers en werknemers.

6

LICHTRECLAME . LOGOMATTEN . KRIJTBORDEN . DISPLAY . GEVELRECLAME . VLAGGEN . WANDBELETTERING . BALIES
RECLAMEBORDEN . LED-DISPLAYS . TEXTIELFRAMES

EXTERIEUR
BELETTERING
GEVELRESTYLING: VEEL KAN MET FOLIE

De mogelijkheden van zelfklevende folies voor gebouwen worden door
verbeterde producten steeds uitgebreider. Architecten en ontwerpers maken
steeds meer gebruik van deze mogelijkheden bij nieuwbouw, verbouw of
renovatie van gebouwen. Zelfklevende folies zijn op veel verschillende
ondergronden direct aan te brengen, zijn zeer duurzaam en brengen
geen rommel of tijdelijke “versperringen” met zich mee. Praktisch en
kostenbesparend dus.

PANDWRAP ALS GEVELRECLAME

Raambestickering wordt met XXL geveluitingen ingezet als onderdeel
van promotiecampagnes. Ook voorzien wij gevels van decoratieve
gevelbestickering om zo een positieve uitstraling naar de omgeving te creëren.
Dergelijke megavisuals worden ook wel pandwraps genoemd.
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INRICHTING
BUITENTERREIN
FUNCTIONEEL VISITEKAARTJE

Campings, vakantie- , pret-, sportparken, dierentuinen maar ook
bedrijventerreinen zijn voorbeelden waar dit speelt en waar een goede
bewegwijzering belangrijk is.
Een (buiten)terrein is uw functioneel visitekaartje waarbij naast de
parkeeraanduidingen, parkeerborden, de kimmetjes op de parkeerruggen
en de bewegwijzering ook handwijzers, verkeersborden (standaard of met
eigen tekst) - en overige voorziening zoals brievenbussen, stadsmeubels of
plattegrondlessenaars door ons geleverd en verzorgd kunnen worden.

MEER NATUUR!

Op een standaard bedrijventerrein passen de meer traditionele aluminium
borden en handwijzers uitstekend en hebben ook de voorkeur maar veel
buitenterreinen zoals een golfterrein of een pretpark: daar passen producten
met hout als basis prima. Op dat terrein kunnen wij u ook van dienst zijn,
bijvoorbeeld met onze Pic Bois lijn.
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BUITEN
BEWEGWIJZERING
BUITENBEWEGWIJZERING: WAYFINDING

Wayfinding is het denkproces en gedrag dat bezoekers vertonen als we de
weg proberen te vinden. Wayfinding is belangrijk omdat de weg zoeken in een
onbekende omgeving een stressvolle bezigheid kan zijn voor bezoekers. Een
goede verwijzing is dus essentieel.
Wij bieden u modulaire aluminiumsystemen met een ruime keuze in
staanders. De portalen kunnen worden voorzien van aluminium panelen of
van dibond/trespa panelen. Tevens leveren wij ook specials zoals portalen in
RVS/INOX en in hout. Deze 2 lijnen komen meer en meer in zwang.

KLAPPROFIEL VOOR EENVOUDIGE EN SNELLE WISSEL

Bij dit systeem kan men de staander openklappen en bijvoorbeeld het
onderste bord eenvoudig wisselen. Verkrijgbaar in 3 staanderprofielen.

SPECIALE EFFECTEN

Alle aluminium systemen kunnen geleverd worden in uw huiskleur maar ook
speciale poedercoatings zoals bijvoorbeeld een cortenstaal look behoren tot
de mogelijkheden.

VERKEERBORDEN

Wij leveren de standaard verkeersborden maar ook de blanco borden in
verschillende vormen en kleuren waarop uw eigen tekst of afbeelding
aangebracht kan worden.

LANDENVLAGGEN . KIOSKVLAGGEN . BEACHVLAGGEN . BOOT VLAGGEN . GOLFVLAGGEN . VLAGGENMASTEN
VLAGGENSTOKKEN . AUTOBELETTERING . BEWEGWIJZERING . RECLAMEZUILEN

9

BORDEN
MET HOUT
WOODFRAME

In deze range hebben wij o.a. standaard portaalborden met onder- en
bovenprofiel en paneelborden. Dit modulair systeem is vervaardigd uit FSC*
gekeurd hout.

ROTATIEPANEEL

Dubbelzijdig informatiepaneel die men in verschillende standen kan zetten.
Combinatie van hardhout en een aluminium framen met duurzame print. In
meerdere afmetingen verkrijgbaar.

NATUURDISPLAYS PIC BOIS

In deze lijn leveren wij nu ook een geheel assortiment houten informatiedisplay
uitgevoerd in vele vrije vormen. De staanders worden voorzien van speciale
bevestigingsopties in de grond en de panelen kunnen via meerdere technieken
voorzien worden van de gewenste informatie. Deze lijn wordt veel toegepast in
buitengebieden, natuurparken en recreatieterreinen.
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BINNEN
BEWEGWIJZERING
GOEDE BINNENBEWEGWIJZERING LEIDT MENSEN
ONGEMERKT NAAR DE PLAATS VAN BESTEMMING

We beheersen het proces dat inspeelt op menselijk gedrag waardoor routes
naar locaties, herkenbaarheid van gebouwen én routing in gebouwen worden
vertaald naar een logische infrastructuur. Wij leveren welkomstborden,
routeborden, liftborden, verdiepingsborden, deurborden in meerdere
standaard uitvoeringen maar ook op maat systemen kunnen wij voor u
verzorgen.
Enkele standaard lijnen die we tot de onze toppers rekenen zijn
(zie voor totaal overzicht pagina 14).

INDOORSIGN

Voordelig en zeer uitgebreid licht gebogen aluminiumsysteem geschikt voor
prints en/of belettering. Afmetingen borden van 90x90mm tot 1200x1600mm.
Deze lijn kan men complementeren met bewegwijzeringsbinnenzuilen.

CHANGE

Zeer elegant vlak RVS/INOX-look wand- en deurbordensysteem dat geschikt
is voor prints. Het creëert een prestigieuze indruk van uw pand. Voorzien van
een verborgen sluitingsmechanisme.
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BINNEN
BEWEGWIJZERING
NEW AGE

Tijdloos strak en vlak aluminiumsysteem van deur-, muur- en hangborden dat
geschikt is voor prints. Wisselen van de print was nog nooit zo eenvoudig!

nieuw

VOORDEEL LIJN GEBOGEN – VLAK – GLAS.

Het betreft hierbij een zeer aantrekkelijke geprijsde lijn van lichtgebogen
aluminium panelen, de KONVEX groep, een lijn van vlakke aluminium panelen,
de ALU-FLAT groep, en een aluminium glas lijn, de ALU-GLAS groep.
Bij deze 3 lijnen heeft men ook nog de keuze uit meerdere kleurvariaties.

speciale lijn
COMBILIJNEN

Het betreft hierbij systemen waarbij de deur- en infoborden gecombineerd
worden met kleine whiteborden om optimaal flexibel te zijn. In de combilijn
hebben we ook de houtstructuren lijn met te beletterende panelen in beuken-,
kersen- en wortelnotenhout.

speciale lijn

BEWEGWIJZERING VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN

Dit zijn in de regel op maat oplossingen maar daarin leveren wij meerdere
lijnen borden met brailleschrift en reliëfsystemen op de vloer.
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BINNEN
BEWEGWIJZERING
speciale lijn
DIGITAAL

De huidige digitale technieken en de mogelijkheden van LED geven ook
een impuls aan bewegwijzeringsmogelijkheden. Zo passen de digitale
technieken uitstekend bij het fenomeen van vrije arbeidsplekken en
kantoorunits. De toepassing in grote congrescentra maar ook hotels met
vergaderaccommodaties laten zich sowieso raden.

speciale lijn

SCHUIFPANELEN / VRIJ-BEZET / AAN- OF AFWEZIG

Wij leveren een zeer ruim assortiment schuifpanelen ofwel vrij/bezet bordjes
zowel in losse uitvoeringen maar ook in combinatie met deur- c.q. infoborden
voor zowel print- als beletteringssystemen.

DRAGERS BEWEGWIJZERINGSYSTEMEN

Wij leveren meerdere systemen waarbij de bewegwijzeringspanelen bevestigd
worden op speciale vrijstaande dragers. Zoals onze binnenzuilen maar ook
onze vloerstandaards worden hiervoor veelvuldig gebruikt. Bij deze dragers
worden ook vaak brochure/folder houders toegepast. In de lijn van speciale
vloerstandaards heeft u keuze uit zilverkleurig gemoffeld plaatstaal of
3 houtstructuren te weten beuken, wortelnotenhout en kersenhout.
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SIGNALISATIE
OVERZICHTSTABEL BEWEGWIJZERINGSSYSTEMEN:
Licht gebogen
Indoorsign
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X

X

X

X		 X
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New age
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X

X
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X		
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X

X
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X

X		
		

X

X

X

X		 X

X

X

X		

X		

X

X		

X		

X

		

X			
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VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Als bedrijf en organisatie bent u verantwoordelijk voor het creëren van een
veilige werkomgeving voor medewerkers en gasten. Veiligheidssignalering
is een belangrijk onderdeel om deze doelstelling te bereiken. Daarbij is het
voldoen aan wet- en regelgeving en normeringen een basisvereiste.

AFZETTINGSSYSTEMEN: RICHTINGGEVEND

Een specifieke vorm van signalisatie zijn de robuuste staanders uitgevoerd
met band, lint, koorden of RVS/INOX kabels. De keuze is ruim, waarbij ons
STOPPER programma het meest professioneel en uitgebreid is.
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RECLAME
ZUILEN
speciale lijn

BINNENZUILEN MULTIFUNCTIONEEL

Bij reclamezuilen voor binnen onderscheiden we de zuilen voor
bewegwijzering, voor presentatie van uw posters of magneetpanelen, voor
uw digitale informatievoorziening of het presenteren van uw pees- c.q.
stretchdoeken en dat soms in combinatie met geluiddempend akoestisch
materiaal.
De binnenzuilen voor bewegwijzeringsdoeleinden worden meestal afgestemd
met het systeem wat gebruikt is voor de indoorbewegwijzering.

nieuw

SOLAR-UNIT VOOR BUITENZUILEN

Zuilen en borden maar ook andere apparaten kunnen nu van energie worden
voorzien zonder een vaste elektriciteitsaansluiting. Het reclame-effect wordt
niet nadelig beïnvloed door de nabijheid van de solar-unit. De unit kan optimaal
naar de zon worden gepositioneerd en uitgelijnd. Met dit systeem is ook de
energievoorziening in de wintermaanden in de regel voldoende.
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RECLAME
ZUILEN
RECLAMEZUILEN MULTIFUNCTIONEEL

Reclamezuilen hebben een tweeledige functie. Enerzijds bieden reclamezuilen
een mogelijkheid om uw bedrijf of organisatie extra goed zichtbaar te maken
in de directe omgeving. Anderzijds hebben zuilen een belangrijke functie
voor bewegwijzering op onder andere bedrijfsterreinen. Wij leveren een zeer
gevarieerd assortiment reclamezuilen.

WEST RECLAMEZUILEN

Deze productrange telt zeer veel geïndividualiseerde standaardzuilen tot
ontelbare speciale customized uitvoeringen. Het zijn per definitie opvallende
informatiedragers. Deze lijn gaat tot standaard afmetingen van 6 m hoog en
1,8 m breed.

topper

MONOBLOC RECLAMEZUILEN

Een compacte zeer robuuste vlakke of ovale zuil uitgevoerd in aluminium
met stalen binnenwerk. Bij deze zuilenlijn heeft u een maximaal
beletteringsoppervlak.

CASSETTES RECLAMEZUILEN

Deze zuilenlijn kenmerkt zich door uitwisselbare ver- en onverlichte cassettes
die men naar gelang de wens van de klant enkel- en/of dubbelzijdig kan
aanbrengen.
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RECLAME
ZUILEN
ONLAY RECLAMEZUILEN:
DE ‘MERCEDES’ ONDER DE ZUILEN

De zeer degelijke Duitse Onlay zuilen die voldoen aan de hoge TUV-normen
zijn standaard verkrijgbaar in vlak, ellipsvormig maar ook in een driehoeks- en
zelfs in een vierhoeksvorm. Een aantal varianten kunnen geleverd worden tot
een standaard afmeting van 8 m hoog en 2 m breed.

SPECIAL RECLAMEZUILEN

Naast de standaard zuilen kunnen wij u ook specials leveren zoals de glaslook
zuilen of de zuilen voorzien van een of meerdere brievenbussen en natuurlijk
de digitale zuilen. Ook uit de lijn van Pic Bois leveren wij nu ook houten zuilen.
De vraag naar die ‘natural touch’ neemt alleen maar toe!

ONLAY ZUILEN: SPECIALE EFFECTEN

De Onlay zuilen kunnen wij voorzien van: contourverlichting –
lichtbakken - doorgestoken of achterliggende letters – houtlook of RVS/
INOX look – digitale displays – anti-graffiti behandeling - roestlook.
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DIGITALE
RECLAME
DIGITALE SIGNS: VOOR DE WOW-FACTOR

De digitale reclame heeft een analoge impact op de consument als een
televisiespot, men wordt er door getriggerd. We zien dan ook duidelijk een
groeiende belangstelling in deze digitale technologie, die aanvullend of
plaatsvervangend ingezet wordt bij de traditionele statische reclameobjecten.
In ons brede assortiment hebben we de professionele tijd- en temperatuur LED
displays, lichtkranten, apothekerskruizen, ongevallen displays maar ook de
hoogwaardige Europees vervaardigede full colour LED displays.
In ons assortiment zitten ook de grootformaat LCD-displays ingebouwd in
een zuil, stoepstaanders of gemonteerd op een speciale houder. Aansturing
kan met een standaard USB stick maar bij aansturing van meerdere units op
meerdere locatie bieden wij u ook professionele oplossingen via WIFI.

nieuw
Ons ruime assortiment LED verlichte etalage- of vitrinedisplays (zie pagina
44 en 45) hebben wij nu aangevuld met digitale LCD schermen die hiermee in
combinatie gebruikt kunnen worden.
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VITRINES
VITRINES / INFORMATIEKASTEN: VAN MUSEUMSTUK
TOT BUURTINFORMATIE

Onze informatiekasten, buitenvitrines, vitrinezuilen, museumvitrines en
plattegrondkasten presenteren uw boodschap/product/relikwie op een veilige
en droge manier. De informatiekasten zijn uitgevoerd met goed ventilerende
aluminium profielen in combinatie met afsluitbare draai- of klepdeuren. Wij
leveren ook vrijstaande glazen vitrines en vitrines met glazen schuifdeuren en
naast standaard ook tailor-made formaten. Hierin informeren wij u graag.

MENUVITRINES

Naast de informatiekasten leveren wij een ruim assortiment professionele
(on)verlichte menuvitrines voor zowel wand als vrijstaande toepassing.
Ook de keuze in materialen is ruim waaronder ook de nostalgische houten
menuvitrine.
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VLAGGEN
MASTEN
VLAGGENMASTEN: OPVALLEND REUSACHTIG

U kunt uw vlaggenmast kiezen uit drie materialen: aluminium (wanddikte
3 mm), polyester of hout. Qua vorm heeft u de keuze uit een cilindrische
vlaggenmast of een conische vorm (loopt taps toe). Qua afmetingen is uw
keuze haast onbeperkt. Naast deze standaard vlaggenmasten leveren wij ook
specials, zoals de mobiele mast, de telescopische (auto)mast en natuurlijk de
vlaggenstokken in hout of aluminium.
Opties bij vlaggenmasten zijn: uithouder/galg, kantelanker, grondbuis,
overschuifkoker, mastbok, antidiefstal, verlichting, speciale mastknop,
aanrijbeveiliging, etc. Meer en meer is er de vraag naar masten gespoten
in de huiskleur waar wij natuurlijk in kunnen voorzien.

PLAATSEN VLAGGENMASTEN

Het plaatsen van vlaggenmasten vereist kennis. Kennis van
bodemstructuren, materiaalsoorten, hechtmiddelen, graaftechniek:
kortom kennis waarin wij u kunnen adviseren. U kunt natuurlijk het
plaatsen ook aan ons overlaten. Informeer naar de mogelijkheden.
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VLAGGEN
MASTEN
VL EASYLIFT: U WILT DAARNA NIET ANDERS MEER

De VL Easylift is dé vlaggenmast met hijsbare banierhouder, en speciaal
bedoeld voor die klanten die kiezen voor gemakkelijke vlagwissel zonder de
mast te hoeven kantelen. Het periodieke banier wisselen kan snel en veilig
plaatsvinden en kost slechts een paar minuten.
Deze mast kenmerkt zich verder door een dikwandige, robuuste cilindrische
aluminium mast met een dikte van 90 mm. Via een afsluitbare bedieningsunit
wordt de banierhouder bediend bij het wisselen van de baniervlag.

standaard
leverbaar in wit, aluminium, zwart, antracioet en rood.

aanbieding

SETS VAN 3 MASTEN EN 9 VLAGGEN

met of zonder plaatsing, altijd een speciale set prijs.
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VLAGGEN
VLAGGEN EN BANIEREN VALLEN ALTIJD OP

Logo-, reclame-, evenementvlaggen zijn uitermate geschikt als reclamedrager.
En wie wil nu niet zijn bedrijf hoog in het vaandel zien hangen. Deze vlaggen
geven het logo en dus het bedrijf naamsbekendheid en daarbij zorgen ze
ervoor dat u al van veraf herkenbaar bent.

KIES ZEEFDRUKVLAGGEN
VOOR HET MEEST BRILJANTE RESULTAAT

Door het drukken in zeefdruk zijn de vlaggen aan beide zijden 100% dekkend
en hebben een hogere kleurintensiteit en kleurechtheid (men drukt PMS
kleuren) dan bij digitaal druk. Bij ons is zeefdruk vanaf 10 stuks prijstechnisch
vaak al interessant.

voordeel
Extra voordeel is er te behalen bij bestellingen van sets van 10 stuks digitale
vlaggen of bij combinatiebestellingen van vlaggen en vlaggenmasten.

ECO VLAGGEN EN EXCELLENT LONGLIFE VLAGGEN

Toenemende vraag is er naar de digitaal bedrukte vlaggen op 115 grams
polyglans gerecycled textiel en naar digitaal gedrukte (of via zeefdruk) vlaggen
met 100% doordruk, op 160 grams geweven mat spun-polyester vlaggendoek.
Deze vlaggen hebben een fors langere levensduur.
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VLAGGEN
OVERZICHTSTABEL VAN ONS VLAGGENASSORTIMENT:
Logovlaggen

Zeefdruk of digitaal gedrukte vlaggen met uw ontwerp

Landenvlaggen

Landen- en provincievlaggen in meerdere formaten hebben we altijd voor u op voorraad

Wimpels

Als aanvulling op een standaard landenvlag of reclamevlag

Bootvlaggen

In vele afmetingen verkrijgbaar en wij leveren deze ook in spun-polyester

Autovlag

Verkrijgbaar in de speciale afmeting van 30x45 cm en met speciale houder

Kioskvlaggen

Uitgevoerd in standaard vlaggendoek of dubbelzijdig geprint block-out bisonyl

Golfvlaggen

Special (dubbelzijdig) gedrukte golfvlaggen, geleverd met een speciale plastic tube

Tafelvlaggen

In meerdere afmetingen en met verschillende houders leverbaar

Beachvlaggen

Speciale vlaggen in afwijkende vormen en compleet met mast

Specials

Geslaagd vlaggen - Gilde vlaggen - Carnavalsvlaggen - Festivalvlaggen

Rugzakvlag

Speciale vlag/beachvlag met een rugdrager/zak. Enkel- of dubbelzijdig geprint

Straatvlaggen

Gekleurde vlaggenlijn uit stof of PVC met of zonder bedrukking

Zwaaivlaggen

Kleine vlaggetjes op stokjes van textiel of papier met bedrukking

Giantvlaggen

Grootformaat vlaggen gedrukt op lichtgewicht vlaggendoek

nieuw
Giantvlaggen die vaak gebruikt worden door voetbalsupporters.
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BEACH
VLAGGEN
BEACHVLAGGEN: WAPPEREN VALT OP

Deze vlaggen vergroten uw visuele aanwezigheid en versterken uw branding
op (outdoor)evenementen en beurzen. Deze vlaggen worden ook meer en
meer ingezet voor promotie in de winkelstraat en bij bedrijven. We leveren
onze beachvlaggen met een prachtige hoge resolutie full colour druk op
duurzaam glanspolyester doek en met een mooie doordruk. U heeft bij ons
keus uit onze standaard lijn, de excellent lijn met stabiele aluminium mastjes
en de budgetlijn voor grotere aantallen (speciaal op aanvraag).

DUBBELE PROMOTIE

Alle standaard beachvlaggen zijn er nu ook met dubbelzijdige bedrukking
verkrijgbaar tegen interessante prijzen.
Voor plaatsing in de grond of op een hard oppervlak zijn er vele opties.
Het meest gangbaar is de grondpin, de schroefpen en de verrijd- en vulbare
parasolvoet.
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BEACH
VLAGGEN
RUGZAKVLAG: RUIME TOEPASSINGEN

Ideaal promotiemiddel voor straatevenementen, festivals en andere
grootschalige festiviteiten. Lichtgewicht duurzame rugzak voorzien van een
aluminium telescopisch mastje voor bevestiging van een f.c. vlag of banner in
meerdere formaten.

EVENEMENTVLAGGEN: VEEL IS MOGELIJK

Op veel evenementen spelen vlaggen een grote rol. Uw boodschap
wapperend presenteren valt altijd op. Wij leveren hiervoor onze scherp
geprijsde festivalvlaggen, gildevlaggen, examenvlaggen, carnavalsvlaggen,
bruiloftsvlaggen, vlaggenlijnen, zwaaivlaggetjes, etc.
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EVENEMENTEN
EVENEMENTEN: WAT LEVEREN WIJ NIET?

Bij veel evenementen worden meerdere signproducten met geprint doek
ingezet. Wat te denken van bedrukte promotietenten, pop-outs, parasols of
grootformaat spandoeken. Maar ook producten waar u misschien niet direct
bij stilstaat kunnen uw gasten verrassen. Waarom geen bedrukte (strand)
stoelen of bedrukte windzakken inpassen in uw promotieplan.

PROMOTIETENT

Een promotietent is zeker bij ons een praktisch middel om uw product, bedrijf
of boodschap te promoten. Deze tenten zijn eenvoudig en snel op te zetten
en daardoor ideaal om mee te nemen. Het dak en wanden worden full colour
bedrukt. Afmetingen zijn van 2x2 m tot 4x8m. Tegenwoordig leveren wij ook
tenten met perslucht.

OVERIG

Naast alle bedrukte doekproducten leveren wij ook afzettingssystemen,
informatiedisplays, bedrukte dienbladen, bedrukte outdoor pop-up wanden en
outdoor rollup banners.

26

LICHTRECLAME . LOGOMATTEN . KRIJTBORDEN . DISPLAY . GEVELRECLAME . VLAGGEN . WANDBELETTERING . BALIES
RECLAMEBORDEN . LED-DISPLAYS . TEXTIELFRAMES

GEVEL- EN
PAALBANNERS
GEVELBANNER / GEVELBORD

De RVS/INOX bannerhouders zijn verkrijgbaar met zeer sterke veren en
tunnelstaven of met een dubbele stang die je strakker of losser kunt instellen.
Bij de constructie met veren zal de banner altijd strak gespannen staan en bij
de dubbele stang kan het zijn dat u die na verloop tijd wat aan moet draaien.
In deze lijn voeren wij ook RVS/INOX paneelhouders. De fraai gevormde en
zeer robuuste haakse muurhouders kunnen uitgevoerd worden met vaste
panelen tot ca. 60 cm breed voor een vrij hangende of starre montage.
Naast bordhouders leveren wij ook een groot assortiment vaste stalen
gevelborden in moderne en nostalgische vormen.

LANTAARN- / PAALBANNER

Deze aluminium houders die u op lantaarnpalen of andere palen kunt
monteren zijn verkrijgbaar in een enkel- en dubbelzijdige uitvoering.
De banners kunnen uitgevoerd worden in vlaggenstof, mesh of bisonyl
waarbij de breedte in de regel bepaald wordt door bannerhouder.
De lengte is variabel maar wordt vaak beperkt door de windkrachten
waarmee u rekening moet houden.
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STRAAT
PROMOTIE
AANDACHT VOOR DE MASSA

Straatpromotie betekent opvallen in de winkelstraten, consumenten
nieuwsgierig maken, verrassen en aandacht vragen voor uw merk/winkel.
Deze promoties zijn zeer geschikt om heel veel consumenten tegelijk te
bereiken.
U kunt hierbij denken aan onze fraaie maar ook praktische café afzetting
en banners voor de terrasafscheiding maar u kunt dat ook realiseren met
onze multi krijtborden. De terrassen kunt u verder aankleden met onze
bedrukte parasols. De gevels kunt u aankleden met onze gevelborden en/
of gevelbanners of onze specifieke barbersign. Wilt u het meer dynamisch
aanpakken dan is onze Adbicy een geschikt medium.

nieuw
Barbersign (verlicht) voor een specifieke doelgroepbenadering.
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STRAAT
PROMOTIE
STOEPBORDEN VAN DIGITAAL TOT NOSTALGISCH

De kracht van het stoepbord zit, naast de directe presentatie, natuurlijk
in de handelbaarheid en de flexibiliteit. Wij voeren een breed assortiment
van verrijdbaar tot statisch, van houten tot stalen A-borden, van poster- tot
krijtstoepborden, van ver- tot onverlicht, van A1 tot groot formaat, van top
kwaliteit tot economy modellen, etc.
Bewezen is dat de Storestopper stoepborden de hoogste kwaliteit hebben van
alle stoepborden met onbetwist de langste levensduur en daarnaast het meest
gebruiksvriendelijkst zijn! In deze lijn leveren wij de RB2000 en de Economy 2.

nieuw
Windsign met een fraai weggewerkte veerconstructie en natuurlijk de digitale
stoepborden.

STRAATDISPLAYS

Naast stoepborden leveren wij
meerdere straatdisplays zoals
bijvoorbeeld de Outdoor plus. Dit is
een stalen verrijdbare brochurehouder,
met een diepe houder voor de
brochures. Ook aan de viervoeters
kan gedacht worden door onze
Dog-service.
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STRAAT
PROMOTIE
KRIJTBORDEN IN MEERDERE DESIGNS

Naast de krijtborden uitgevoerd als A-standaard voeren we ook een ruim
assortiment wandkrijtborden (i.c.m. met onze bordezels vrijstaand te
gebruiken).
Bij deze borden heeft u keuze uit meerdere houtsoorten. In de range van
de krijtborden zijn de magnetische krijtborden nieuw waardoor u eigen
krijtteksten kunt combineren met prints die u met magneten of speciale
postermagneethouders aanbrengt.

HOUTEN DISPLAYS SPREKEN AAN!

Naast ons ruime assortiment houten krijtborden voeren wij ook een ruim
assortiment houten displays in moderne uitvoeringen maar bijvoorbeeld ook
in een bijzondere vintage look.

nieuw
De range houten brochurehouders voor toepassing in winkel, kantoor en
beurzen neemt een grote vlucht.
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BEURSWANDEN
POP-UP BEURSWANDEN: SNEL EN FLEXIBEL

De pop-up beurswanden van ons verzekeren u van een professionele en
succesvolle uitstraling en met behulp van de grafische prints kunt u deze
telkens weer aanpassen. Daarnaast zijn deze beurswanden sneller te leveren
dan standbouw, in een handomdraai snel op te bouwen en eenvoudiger
te vervoeren. Kortom het bespaart u geld en tijd. Wij leveren kwalitatief
hoogstaande maar scherp geprijsde full colour pop-up beurswanden
met magneetbanen en textielprints. Bij de systemen met textielprints
onderscheiden we de prints en klittenband en met pees. Doek met pees past
u toe als u het echt super strak wilt zoals bij ons systeem Embrace. Op het
pop-up systeem zijn dan extra houders aangebracht. Deze pop-up systemen
kunnen wij ook intern verlicht leveren.

nieuw
De outdoor doekframe systemen met gelijke voordelen als de pop-up
systemen maar door extra aanpassingen kunnen deze fors windbelast worden.
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BEURSWANDEN
Naast de populaire pop-up systemen leveren wij meerdere modulaire
beursstand oplossingen. Hiermee bent u al bij 3 beursdeelnames voordeliger
uit t.o.v. traditionele standbouw. En ze besparen u ook nog eens veel tijd in de
voorbereiding en planning.

TRUSS WANDEN ALS MECANO

Zo onderscheiden we de tailor-made truss-wanden die in elke afmeting
verkrijgbaar zijn. Als ‘‘Mecano’’ bouwt u dit op en daartussen worden de full
colour banners gespannen.

SMAX TRAPLOOS INSTELLEN

De SMAX wand besteld u in meerdere standaardafmetingen (3 m hoog en
5 of 10 m breed) maar u kunt zowel de hoogte als breedte zelf traploos
instellen.

VARIO STRETCHSYSTEMEN

Dit is een spectaculair modern lichtgewicht aluminium buizensysteem
voor grootformaat doekprints voor gehele beurswanden, displays, balies
en plafondsystemen. Bij dit framesysteem worden de buizen eenvoudig
gekoppeld. Het wordt in zijn geheel overtrokken met een full colour stretch
hoes met een afsluitbare rits. Naast veel standaard uitvoeringen leveren wij
ook tailor-made oplossingen.
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BEURS
ONDERSTEUNING
Het voert te ver om alle ondersteunende producten voor uw beursdeelname
of productpresentatie die wij verkopen hier te benoemen, maar u kunt hierbij
denken aan verlichting, monitorhouders, zitelementen, vloeraankleding,
logomatten, etc. en dat alles voorzien van uw print. Enkele toppers treft u
onderstaand aan.

BALIES

Wij leveren balies in meerdere vormen, materialen, afmetingen, verrijdbaar,
modulair en (on)verlicht. Nieuw zijn de AUTOMATIC balies waarbij met een
vingerdruk deze zich al vormt en er dus in de opbouw niets mis kan gaan.

UITKLAPBARE ZIP BROCHUREHOUDERS

Wij leveren de meest robuuste uitklapbare brochurehouders, de ZIP range.
U kiest de gewenste kleur, afmeting en uitvoering en kunt deze ook eenvoudig
voorzien van uw logo.

EPS EASY PROFILE

Het ronde of ovale Easy profiel wordt veelvuldig ingezet om uw stand met
afhangende grootformaat bannerdoeken extra cachet te geven of om uw
stand een fraaie overkapping te geven. Wij walsen de vorm die u wenst!
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BANNERS
Onze bannerdisplays, x-banners, rolbanners en combi banners kenmerken zich
door een hoge kwaliteit, fraaie uitstraling en een aantrekkelijke prijs. Door het
gebruiksgemak zijn deze bannersystemen veelzijdig in het gebruik. Zo staat
een bannersysteem of rollup mooi op een beurs of evenement, maar zijn ze
ook perfect te plaatsen in uw showroom. Door de duurzaamheid heeft u geen
omkijken naar onze systemen. De displays zijn gemakkelijk op te bouwen,
af te breken en te vervoeren.
Naast bannerdisplays leveren wij natuurlijk ook banners die men m.b.v.
eenvoudige ophangsystemen perfect kan presenteren. Wij hebben ook een
bannerdisplay systeem met flexibele koppelingen tussen de bannerhouders
waarmee men een bannerwand kan samenstellen.
Specials zijn de rollup displays voor buitentoepassing, de vario strechbanners
in meerdere vormen, de kartonnen green border rollup en de Mymago
bannerdisplays met een revolutionair magneethoudersysteem. Het Mymago
systeem kan geleverd worden in een aluminium en een houten uitvoering.

nieuw
Wood bannerhouders waar meer en meer vraag naar komt. Wij hebben deze
voor hangende banners maar ook voor vrijstaande systemen.
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POSTER
PRESENTATIE
KLIKLIJSTEN TE KUST EN TE KEUR

Wij leveren een breed assortiment kliklijsten, waaronder de waterproof,
afsluitbaar, fire proof, 15 mm tot 35 mm profiel, enkel- of dubbelzijdig, RVS,
aluminium of kunststofprofiel. Tevens hebben wij standaard kliklijsten in de
kleuren zwart, rood, blauw, wit, goud, houtlook voor u op voorraad.

POSTERPRESENTATIE PRODUCTEN

Wat te denken van de posterrail, de posterklemmen, de pomptoppers,
inschuiflijsten, de etalagelijsten, de vrijstaande info displays, de tafel
posterhoudertjes, etc. Ook de magneet wissellijsten winnen sterk terrein dat
ze danken aan hun design, functionaliteit en gemak.

nieuw
Acryl posterframe die zowel enkel- of dubbelzijdig zijn te gebruiken. Twee
blokken met sterke magneten in elke hoek om de twee kanten bij elkaar te
houden. Kan in horizontale of verticale positie worden gebruikt.
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VLOERRECLAME
LOGOMATTEN: SCHOONLOOP EN WASBAAR

Onze wasbare logomatten hebben een dubbelfunctie: een schoonloop- en
een imago verhogende toepassing. De matten zijn kleurvast en blijvend
representatief. Door middel van geavanceerde printtechniek kan nagenoeg
ieder logo in hoge kwaliteit geprint worden. Een logomat kan alleen zijn
kwaliteit behouden als deze regelmatig wordt gereinigd. De onderliggende
rubber backing zorgt voor een stabiele, slipvaste mat. Verkrijgbaar in vele
standaard afmetingen maar worden ook op maat geproduceerd.
Wij leveren ook ronde schoonloop logomatten.

SCRAPER: NYLON BUITENMAT

Voor buiten hebben wij de oersterke nylon logomatten. Deze zijn vervaardigd
uit nylon met een rubberen geperforeerde backing.
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VLOERRECLAME
PROMO LOGOMAT: EENVOUDIG MAAR FUNCTIONEEL

Een f.c. geprinte logomat voor promotionele toepassing. Verkrijgbaar in enkele
standaard maten.

PROMOTAPIJT: VOOR SPECIALE TOEPASSING

Naast de standaard rode entree loper leveren wij ook op maat geprinte
tapijten voor langdurig en korte toepassing.

nieuw

VLOERDISPLAY: BESCHERMING EN PROMOTIE

Digitaal f.c. bedrukte beschermmat van 2 mm dik polycarbonaat en voorzien
van speciale folie.Toepassing o.a. onder bureaustoel om beschadiging van de
ondergrond te voorkomen maar ook zeer geschikt voor uw balie.

SPUITMAL: TIJDELIJK

Tijdelijk een markering op de grond spuiten, kan door middel van de spuitmal.
Wij maken uw mal op maat en leveren u de bijbehorende geschikte verf.

VLOERRECLAME/SIGNING

Andere mogelijkheden van vloerreclame zijn onze gelamineerde vloerstickers,
speciaal asfaltfolie, bedrukt vloervinyl en de vloerposterdisplay.
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KANTOOR
PRESENTATIE
ALLEEN MAAR TOPPERS!

Wij zijn u behulpzaam bij het volledig verzorgen van alle presentatiemiddelen
voor op kantoor, in de werkplaats, trainingsruimte, beursruimte, etc.
Wij leveren een volledig assortiment kantoorartikelen van lezenaars tot
prikborden, van flipovers tot whiteborden, van brochurehouders tot
folderbakjes en van naambadges tot visitekaarthouders.

SPECIALIST IN BEDRUKTE WHITEBORDEN!

Bedrukte whiteborden die niet alleen als wandbord geleverd kunnen worden
maar ook voor speciale vorm van bijvoorbeeld een gedachtewolkje en wij
kunnen zelfs alle wanden van uw kantoor voorzien van whiteborden.

nieuw

VERRIJDBARE WHITEBORDEN
Het assortiment verrijdbare
whiteborden standaard in de kleuren
wit, grijs en blauw emaille is verder
uitgebreid met inklapbare modellen
zoals de harmonica workwall en de
flipping table.

Op alle emaille borden
25 jaar garantie!
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PROMOTIE
TEXTIEL
TEXTIEL: PROMOTIONEEL EN FUNCTIONEEL

Wij bieden u een breed pakket bedrijfs- en promotiekleding. Het doorvoeren
van de huisstijl in uw kleding en het benutten van uw kleding als reclamemiddel is voor elke organisatie interessant. De keuze van druktechniek of
borduren wordt bepaald door een aantal factoren, zoals: hoe lang moet de
kleding mee gaan; hoe wordt er gereinigd; onder welke omstandigheden
wordt het benut; kwantiteit; gewenst uitstraling.

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

Vraag onze uitvoerige
catalogus aan!

Tivoli poloshirt
Katoen/polyester, fit uitvoering met polokraag.
Dames- en herenmodel.
8 kleurcombinaties.
Vanaf € 15,- p.st.
Venice
veiligheids poloshirt
Fluoriserend,
100% polyester,
comfortabele pique
kwaliteit, gecertificeerd.
Geel en oranje.
Vanaf € 26,- p.st.

Veiligheidshesje
Reflecterend hesje
met hoge zichtbaarheid.
In diverse kleuren
verkrijgbaar.
Vanaf € 2,60 p.st.

Roland sweater
Katoen/polyester
14 kleuren.
Vanaf € 16,- p.st.

Charma Poloshirt piqué
Voorgekrompen
100% katoen.
Heren en damesmodel.
14 kleuren
Vanaf € 11,- p.st.

Roswell zipsweater
Katoen/polyester,
modern fit met
opstaande ribkraag
met rits, mouw met
ribmanchet. 6 kleuren.
Vanaf € 23,- p.st.

Bodywarmer
Wind- en waterproof,
gevoerd met polarfleece.
Zakken met ritsen.
Unisex model en
verkrijgbaar in
12 kleuren.
Vanaf € 36,- p.st.

Classic Hoody
Klassieke sweater met
capuchon gemaakt van
een hoogwaardige mix-kwaliteit die lang mooi
blijft. Heren- en damesmodel. 8 kleuren
Vanaf € 23,- p.st.

Basic softshell jacket
Moderne herenof damesmodel jas
met 5 zakken en
elastische tape.
9 kleuren
Vanaf € 29,- p.st.

Hooded shoftshell
Modern heren en
dames jack.
Sterk ademde jas
met 2 grote zakken
en rits.
Vanaf € 49,- p.st.

Jolly T-shirt
Gekamd katoen,
regular fit met ronde
hals, dubbele ribkraag.
11 kleuren
Vanaf € 8,- p.st.
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PROMOTIE
ARTIKELEN
PROMOTIEARTIKELEN COMPLEMENTEREN UW HUISSTIJL

Het doordacht inzetten van relatiegeschenken met een duidelijk doel voor
ogen en aansluitend bij uw huisstijl is een effectief reclamemiddel. Wij bieden u
een ruim assortiment, weldoordachte en fraai bedrukte ‘give aways’.

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

Vraag onze uitvoerige
catalogus aan!

Jova
Klassiek 23 inch paraplu met houten handvat en houten schacht.
Vanaf € 4,50 p.st.
Schmink
Ideaal voor nationale (sport)evenementen, om bijvoorbeeld het Nederlandse
team of Belgische team aan te moedigen. Te bedrukken met logo en/of
reclame-uiting.
Vanaf € 3,- p.st.

Duck Bluetooth speaker
Voorzien van rubberen omhulsel. Geniet van uw speaker voor uw Iphone,
IPad en Android. Voorzien van een ingebouwde versterker voor gesprekken
met derden. Keuze uit 5 kleuren.
Vanaf € 8,- p.st.

Clic Clac snoepjes
Verkrijgbaar in 19 verschillende kleuren doosjes met uw bedrukking en er
zijn 8 verschillende smaken waaronder pepermunt, fruit, chocolade.
Vanaf € 1,50 p.st.

Bedrukte papieren tassen
Geef uw huisstijl de mogelijkheid op straat een herkenning te worden!
Vanaf € 0,20 p.st.
Dienbladen
Een complete lijn waarbij de dienbladen door-en-door in een door u
gewenste kleur vervaardigd worden en voorzien worden van uw bedrukking
op de bodem, rand of beide, aan u de keus. De dienbladen zijn voorzien van
een zeer gebruiksvriendelijk sterke anti-slip coating.
Besteleenheid minimaal 100 stuks. Prijs vanaf € 6,- p.st.

Oregon
Rugzak met katoenen
koorden en sluiting.
Verkrijgbaar in
9 kleuren.
Vanaf € 1,50 p.st.
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SPANDOEK
FRAMES
SPANDOEKFRAMES: VAN DOMINANT NAAR BLIND

Natuurlijk leveren wij u de standaard buizenframes als u dat wenst, maar er
zijn zo veel esthetisch mooiere of handigere alternatieven.

REDY SPANFRAMES / KLOPPROFIEL

Deze lijn bevat het simpele KTA profiel tot het 3-dimesionale KT8 profiel om
hele gebouwen te ‘omkleden’. Met deze lijn maakt u ook blindframe visuals;
u ziet dan geen frame.

OVIOL FRAME

Met dit lijstframe ziet u ook niet de lelijke spinhaken en heeft u zelfs een mooie
lijst om uw visual gecreëerd.

BANNERLIFT (HANDMATIG OF AUTOMATISCH)

Wilt u een groot formaat visual regelmatig vervangen dan is onze bannerlift
de oplossing.
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TEXTIELFRAMES
TEXTIELFRAMES – PEESDOEKEN – STRETCHDOEKEN:
VOOR EXTRA SFEER

Deze textielframes met pees- c.q. stretchdoeken zijn uw oplossing voor een
elegante presentatie zonder of met minimaal zicht van het raamwerk. Het full
colour bedrukte decordoek wordt voorzien van een siliconepees die men zeer
eenvoudig in het profiel drukt. Ook wisseling van de print is daardoor zeer
eenvoudig.
We hebben een ruime keuze profielen voor wand, vrijstaande of hangende
presentaties en voor onverlicht en verlicht. Standaard heeft u hierbij ook de
keuze uit een zilverkleurig, zwart of wit frame, maar we hebben nu ook frames
met meerdere houtlooks en zelfs geheel van hout. De meeste profielen zijn
voor binnen gebruik maar ook voor buitentoepassing hebben wij profielen die
men kan afsluiten.

FULL COLOUR TEXTIELDOEK

De keuze van het full colour doek wordt op de toepassing en plaats
afgestemd. Hiervoor ontvangt u van ons een adequaat advies.

nieuw ECO PEESDOEK GEMAAKT VAN GERECYCLED TEXTIEL
nieuw HOUTEN PEESDOEKFRAMES
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TEXTIELFRAMES
REDUCEER GALM

Wij bieden diverse oplossingen voor het verbeteren van akoestiek en het
verminderen van galm. Plaats het akoestische materiaal in één van onze
textielframes en verbeter hiermee de akoestiek in elke gewenste ruimte.

3-D FRAMES

Naast de gangbare 2-D frames kunnen wij nu ook onze frames walsen voor
bijvoorbeeld cilinderpresentaties en hebben wij speciale (hoek)profielen om
bijvoorbeeld een kubus of zuil samen te stellen.

POP-UP FRAMES

Dit zijn textielframes waarmee u zonder een enkel hulpmiddel een snelle
(beurs)presentaties in elkaar zet. Deze profielen zijn standaard voorzien van
LED modules en zijn lichtgewicht en daardoor geschikt om eenvoudig mee te
nemen.

nieuw

PEESDOEKFRAME MET BEWEGENDE BEELDEN

In deze lijn leveren wij nu ook frames met ingebouwd digitale technieken
waarmee u een dynamische presentatie op het doek realiseert.
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ETALAGE
SYSTEMEN
LED ETALAGESYSTEMEN: VOOR EXTRA AANDACHT

Onze etalage c.q. raampresentatie systemen met magnetische LED poster
enveloppen worden meer en meer toegepast!
Ons assortiment dubbelzijdige LED verlichte posterenveloppen die men met
behulp van speciale meegeleverde houders op kabels, stangen en wanden
monteert, kunnen we onderverdelen in 3 groepen.
1. Micro systeem met bevestiging aan zijkant houder en smalle passe-partout.
2. Design systeem met bevestiging op de houder en een transparant doorlichte
lijst. Eventueel voorzien van uw gegraveerde logo.
3. Easy systeem met kabel die door de houder loopt en daarin geklemd wordt.

topper

EASY ETALAGESYSTEEM

Dubbelzijdige LED verlichte posterenveloppen die men zeer eenvoudig kan
monteren en weer kan verplaatsen. De kabels zijn ook fraai weggewerkt
omdat deze deels door de display gevoerd en daar geklemd worden.

nieuw

LCD SCHERMEN

Passen in het kabelsystemen van het EASY systeem.
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ETALAGE
SYSTEMEN
VRIJSTAANDE ETALAGESYSTEMEN

Wij leveren tevens een reeks vrijstaande LED etalagesystemen in vele
afmetingen waarbij tevens een aantal ‘custom made’ aanpassingen
doorgevoerd kunnen worden.

MAGNEET ETALAGESYSTEEM

Dit is een magneetsysteem met design staanders (vrijstaand, wandmontage,
raammontage met zuignappen en vrijhangend) waar men de LED verlichte A4,
A3 of A2 posterenveloppen in elke gewenste positie en op elke willekeurige
hoogte kan plaatsen, waarna de magneten hun werk doen. Zodra de houders
op de staander geplaatst zijn gaat direct de mooie egale LED verlichting aan.

nieuw

LCD-SCHERMEN

Deze speciale LCD-schermen kunnen toegepast worden op de magneet
etalagesystemen.

Geschikt voor veel
branches!
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VERLICHTE
POSTERDISPLAYS
LED POSTERFRAMES VOOR EXTRA ATTENTIE

In deze productrange onderscheiden we de verlichte posterlijsten met kliklijst
en magneet pass-partoutlijst voor binnen- en buitentoepassing en de met
LED’s doorlichtende gedecoreerde acrylaatdisplays.
Bij de LED verlichte posterwissellijsten heeft u de keuze uit: enkel- en
dubbelzijdig verlicht, binnen- of buitengebruik, vlak of licht gebogen, smalle of
brede lijst, standaardafmetingen van A4 tot ABRI formaat.
Naast deze standaard producten leveren wij ook superdunne (3-4 cm)
enkel- of dubbelzijdige LED-lichtbakken voor binnen of buitengebruik in
vele afmetingen en voorzien van full colour geprinte acrylaatplaat of speciaal
bedrukt decordoek. Deze kunnen ook toegepast worden als verlichte
plafonddecoratie.
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GEVELRECLAME
LICHTBAKKEN
LED-LICHTBAKKEN: FUNCTIONEEL MET ALLURE

Functionaliteit heeft soms voorrang op creativiteit. Voor veel toepassingen
is een lichtbak toereikend. Naast de veel voorkomende rechthoekige, ronde
of ovale lichtbakken heeft u ook de keuze voor vrije vormen; bijvoorbeeld de
contourvorm van uw logo. Naast deze standaard lichtbakken met kunststof
plaat leveren wij ook groot formaat doeklichtbakken. Veel is hierin mogelijk.

nieuw

DIBOND LICHTBAKKEN

De enkel- en dubbelzijdige dibond lichtbakken worden voorzien van
doorgestoken of achterliggende verlichte logos en/of letters.
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GEVELRECLAME
FREESLETTERS
FREESLETTERS EN -LOGO’S: VOOR BINNEN EN BUITEN

Uw logo of een tekst uitgevoerd in freesletters, gemonteerd tegen de gevel
geeft een prachtige, luxe uitstraling. Het houdt de structuur van een gevel in
stand, met name bij klassieke panden is het een gewilde optie. Freesletters
zijn vaak aanvullende op doosletters of worden zelfs in combinatie met
doosletters toegepast.
Speciale freesletters zijn onze lichtgewicht tempex letters waar u naast
geveltoepassing er ook 3-D presentaties mee kunt realiseren. Met een speciale
behandeling zijn deze ook goed buiten toe te passen. Met onze slagvaste
coating kunt u er zelfs op staan.

nieuw

RVS/INOX FREESLETTERS

Wij leveren ook freesteksten in groot en zeer klein formaat RVS/INOX letters
in diverse geslepen kwaliteiten.
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GEVELRECLAME
SPECIALS
FREESLETTERS MET VERLICHTING

Dunne transparante kunststof freesletters worden meer ook voorzien van
LED verlichting. Deze techniek geeft een bijzondere look aan uw freesletters
voor zowel binnen als buitentoepassing.

NEONRECLAME – NEON-LED

Nog steeds is neonreclame de meest briljante lichtreclame. Een alternatief is
NEON-LED met een nagenoeg gelijkwaardige uitstraling.

SPOTS, LICHTKOVEN EN WALL WASHERS

Voor aanlichting van uw presentatie en bedrijf/kantoor leveren wij vele
oplossingen.

CONTOURVERLICHTING

Zeer flexibele buigzame RGB NEON strip waarmee u de contouren van een
gebouw accentueert.

BULB LETTERS

Doosletter met een geborstelde RVS omhuizing, een metalen achterkant en
terugvallend voorfront en daarop zijn LED Bulbs gemonteerd.

LED KLIK- EN RAILLETTERS

Unieke kant-en-klaar verlichte doosletters voorzien van een effectief
magneet-klik systeem waardoor u de letters aan elkaar koppelt of in een rail
schuift.
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GEVELRECLAME
DOOSLETTERS
DOOSLETTERS: UW VISITEPLAATJE

Doosletters zijn driedimensionale, per stuk gemonteerde, losse letters. Zij
krijgen hun dikte door de wanden van aluminium, rvs of kunststof die samen
een ‘doos’ vormen. Wij adviseren u graag over de diverse varianten die wij
leveren.
Onverlichte aluminium doosletters en logo’s worden veelal toegepast om
volume te creëren waarbij afmetingen geen beperking zijn. Deze letters
kunnen in elke gewenste ral-kleur geleverd worden.
Direct en/of indirect verlichte letters en logo’s voorzien in de noodzakelijke
herkenningswaarde, succes gegarandeerd! Overdag trekken de doosletters de
aandacht door hun dikte, kleurgebruik en styling. ’s Avonds vallen ze extra op
door in de letter aangebrachte verlichting.

nieuw

3D VERLICHT

Doosletters die niet of alleen naar voren en/of achteren uitlichten maar
waarbij ook de zijkanten verlicht zijn. Dit voor een special effect.
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