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PROMOTIE ON THE MOVE

GLASBESTICKERINGEN CREËREN EEN BIJZONDERE SFEER

Als u eigenaar bent van een bedrijf of verantwoordelijke van een organisatie dan is het voordeel van carwraps of autobelettering ongelimiteerd.
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.
Dit kan, bijvoorbeeld met een full colour print, volledig aan de stijl van
uw bedrijf worden aangepast en het is tevens mogelijk dit op lease
auto’s aan te brengen, omdat het weer verwijderd kan worden.

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 niet.

BOOTWRAP STEEDS BEKENDER
Naast het creëren van een luxere uitstraling heeft het ook een beschermende functie. De gelcoat van een boot wordt hiermee beschermd
tegen verkleuring en aanslag.

RETRO-REFLECTERENDE FOLIE OM OP TE VALLEN
Bedrijven en organisaties die langs en aan de weg werken evenals
hulpdiensten kennen de meerwaarde van striping en markering op hun
voertuigen. Door retro-reflecterende folies wordt hun materieel ook in
het donker goed zichtbaar.

CAR WRAPPING VOOR EEN ‘SPECIAL IDENTITY’

RAAMFOLIES VOOR VEILIGHEID EN ISOLATIE
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 kantoor en in
publieke ruimten.
Bij externe glasbestickering hebben wij het in de regel over de
zonwerende of isolerende raamfolies en de veiligheidsfolies.

BLINDEREN VOOR MEER PRIVACY IN UW AUTO
Privacyfilms verhogen de veiligheid; de dief ziet niet meer wat er in
uw auto ligt. Anderen willen deze toepassing vanwege de specifieke
uitstraling, bescherming tegen de brandende zon of ter voorkoming
van verkleuring van het interieur.

GLASBELETTERING

VOERTUIGBELETTERING
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Car wrapping is een trend om auto’s volledig naar eigen smaak te voorzien van opvallende (full colour) afbeeldingen of designs. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van hoogwaardig zelfklevend vinyl. Doordat de folie
na bijvoorbeeld een leaseperiode verwijderd kan worden, komt de
onbeschadigde lak weer tevoorschijn.
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INTERIEUR- EN EXTERIEUR BELETTERING
VOOR DE JUISTE AMBIANCE

BUITENBEWEGWIJZERING: HELDER EN EENDUIDIG
Een wereld zonder bewegwijzering is als een reis door de woestijn
Een goede verwijzing op uw terrein is essentieel en leidt mensen ongemerkt naar de plaats van bestemming. Wij bieden u modulaire aluminiumsystemen met een ruime keuze in staanders. De portalen kunnen
worden voorzien van aluminium panelen of van dibond/trespa panelen
i.c.m. opsluitprofielen.

Wist u dat full colour beelden als interieurdecoratie, op kantoor, in
winkels of publieke ruimten direct bijdragen aan een prettige en
sfeervolle omgeving? Denk aan een kleurvolle natuuromgeving, een
mooie skyline of een productpresentatie van uw organisatie. Zomaar wat
voorbeelden van sfeerbeelden die tot de verbeelding spreken. Daarbij
zijn de technische mogelijkheden haast onbeperkt, voor iedere toepassing bieden wij een passende oplossing. Ook in ziekenhuizen, theaters en
scholen worden steeds meer muurfolies of applicaties aangebracht om
bezoekers zich prettiger te laten voelen.

Tevens leveren wij ook specials zoals portalen in RVS/INOX of vrije
vormen in diverse soorten plaatmateriaal maar ook robuuste
verkeersborden met uw eigen tekst en/of afbeeldingen.

KLAPPROFIEL VOOR EENVOUDIGE WISSEL VAN HET BORD

Geprint zelfklevend muurvinyl of naadloos vinylbehang kan direct worden
aangebracht op diverse ondergronden. Zelfs een grof gemetselde muur
kunnen wij een perfecte andere uitstraling geven. Niet alleen wanden
kunnen hiermee worden voorzien maar ook plafonds, deuren en
meubilair. Het spreekt voor zich dat deze technieken ook aan
uw xterieur de juiste uitstraling geven. Dit kan toegepast worden
direct op het pand of via dragers zoals Dibond en HPL panelen.

Bij dit systeem kan men de staander openklappen en bijvoorbeeld
het onderste bord eenvoudig wisselen. Verkrijgbaar in 80 mm vierkante
en 90 mm ronde staanders.

NIEUW

NIEUW

Vlakke staander
Vlakkevan
staander
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van 30 cm breed:
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BUITENBEWEGWIJZERING

INTERIEURBELETTERING
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BEWEGWIJZERING PARKEREN

NATURE SPREEKT EENIEDER AAN

Uw bezoekers weten het moeiteloos te vinden
Campings, vakantie- , pret-, sportparken, dierentuinen maar ook
bedrijventerreinen zijn voorbeelden waar dit speelt en waar goede
bewegwijzering belangrijk is.

In deze range hebben wij portaalborden met enkel- en dubbelzijdige
panelen waarbij de inleg in het houten paneel kan bestaan uit dibond,
aluminium of acrylaat. Daarnaast zijn er portaalborden met een
onder- en bovenprofiel die een grootformaat dibond paneel omsluiten,
parkeerborden en handwijzers.

Een (buiten)terrein is uw functioneel visitekaartje waarbij naast de
parkeeraanduidingen, parkeerborden en de bewegwijzering met
handwijzers, verkeersborden standaard of klantgericht en overige
voorzieningen zoals brievenbussen of plattegrondlessenaars door
ons verzorgd kunnen worden.

SPECIAL:
Minizuilen van 30 cm breed in een fraaie ovale uitvoering. Lengte
tot 3 m hoog is mogelijk, Zeer geschikt voor parkeeraanduiding,
bewegwijzering van industrieterreinen maar ook als specials
voor info over openbaar vervoer.

WOODSIGN
Dit gestandaardiseerd modulair systeem is vervaardigd uit FSC*
gekeurd Iroko hardhout. In deze range hebben wij portaalborden met
enkel- en dubbelzijdige panelen waarbij de inleg in het houten paneel
kan bestaan uit dibond, aluminium of acrylaat. Daarnaast zijn er
portaalborden met een onder- en bovenprofiel die een grootformaat
dibond paneel omsluiten, parkeerborden en handwijzers.
* Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat
grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit
verantwoord beheerde bossen

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

BEWEGWIJZERING IN HOUT

BEWEGWIJZERING PARKEREN
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PIC BOIS NATUURDISPLAYS
In deze lijn leveren wij nu ook een geheel assortiment houten informatiedisplays met speciale druk-, graveer- en etstechnieken uitgevoerd in vele
vrije vormen. Deze Pic Bois lijn wordt veelal toegepast in buitengebieden,
natuurparken en recreatieterreinen.
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BINNENBEWEGWIJZERING/SIGNALISATIE:
DESIGN VOOR ELKE HUISSTIJL
Eenduidigheid in de wijze van bewegwijzering leidt tot effectieve en efficiënte communicatie. Dat is belangrijk, want een duidelijke en representatieve binnenbewegwijzering getuigt van professionaliteit.

BEDRUKTE BORDEN

INDOORSIGN

Specifiek bedrukte borden worden natuurlijk niet alleen toegepast
in natuurdisplays maar vinden ook op grote schaal hun weg naar
sport- en recreatieterreinen en niet te vergeten voor aankleding
van binnen- en buitengevels en natuurlijk als bouwborden.

Voordelig en zeer uitgebreid licht gebogen aluminiumsysteem geschikt
voor prints en/of belettering. Afmetingen borden van 60x60 mm tot
1200x1600 mm. Nu ook uitgebreid met binnenzuilen.

De technieken voor directe print op harde materialen anders dan HPL,
geschuimd PVC of Dibond nemen ook een grote vlucht. Wat te denken
van bedrukken van hout, aluminium, glas of zelfs rolluiken. De bedrukte
panelen op gevoelige plaatsen worden voorzien van speciale
graffiti beschermlagen.

CHANGE
Zeer elegant vlak RVS/INOX-look wand- en deurbordensysteem dat
geschikt is voor prints. Het creëert een prestigieuze indruk van uw pand.
Het is voorzien van een verborgen sluitingsmechanisme.

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!

BINNENBEWEGWIJZERING

PIC BOIS NATUURDISPLAYS
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SMAAKVOLLE BEWEGWIJZERING IN ELKE RUIMTE!

WIJ BIEDEN U MEER DAN 20 VERSCHILLENDE STIJLEN

CURVO

IMAGE 10

Aluminium zeer licht gebogen systeem met anti-reflex voorzetraampjes
waar u de print achter zet.

Fraai gebogen systeem van aluminium panelen uitgevoerd in wand-,
deur-, haakse en vrijhangende borden. Ook uit te voeren met speciale
Image 10 zuilen. Alleen geschikt voor belettering.

ATOLL
Zeer uitgebreid vlak aluminiumsysteem dat geschikt is voor prints en/of
belettering. In deze serie hebben wij meerdere varianten waaronder het
dunste systeem (dat met prints werkt) die op dit moment verkrijgbaar is.
Laat u zich door ons adviseren.

CRISTALLO INDOORGLAS

MAGNETO
Dit is een super strak vlak aluminium bewegwijzeringsysteem. Het systeem
is geschikt voor belettering of directe bedrukking van de panelen met
een vlakbedprinter. Het zeer smalle zilverkleurig aluminium frame met
magneetstrips monteert u op de muur en plaats daar vervolgens de
panelen in.

Een elegant en tijdloos design dat een prestigieuze indruk creëert.
Dit systeem van glasplaten en RVS afstandhouders voldoet aan de
hoogste verwachtingen op vlak van design, materiaal en afwerking.
Gedeeltelijk geschikt voor prints en belettering.

NIEUW: SIGN COMBI

VL-CLEAR

INDOORSIGN VLOERSTANDAARD

Een opvallend, flexibel en compleet systeem waarbij de glaspanelen
in een aluminium of RVS/INOX houder geplaats zijn. Deze houder is er in
meerdere lengtes en kan zowel aan de onderkant als aan de zijkant van
de panelen gemonteerd worden.

Deze zeer stabiele standaards zijn dragers van meerdere bewegwijzeringssystemen maar kunnen ook uitgerust worden met wissellijsten en
folder- en/of brochurehouders. U heeft keuze uit plaatstalen uitvoering
of in de houtstructuren beuken, wortelnotenhout en/of kersenhout.

Vlak en strak systeem geschikt voor prints en dat in combinatie met
whitebord infopanelen en/of aan- of afwezigheid schuifpanelen.

BINNENBEWEGWIJZERING

BINNENBEWEGWIJZERING
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OVERZICHTSTABEL BEWEGWIJZERINGSSYSTEMEN
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BINNENZUILEN
Hierbij onderscheiden wij zuilen waarbij men de binnenbeweg
wijzeringspanelen op kan monteren of zuilen in dezelfde vorm als de
binnen bewegwijzeringsbordjes zoals o.a. bij onze Image 10-. Atoll- en
Indoorsign lijn. Naast deze specifieke aluminium bewegwijzeringszuilen
hebben wij de poster- en digitale zuilen. Ook kunnen al onze buiten
zuilen, West, Monobloc, Advance en Onlay, voorzien van speciale
voetplaten binnen toegepast worden.

NIEUW: LED LOGOZUIL EN TEXTIELDOEKZUIL
Vierkant LED verlichte logozuil van acrylaatpanelen en een stalen
voetplaat. Standaardafmeting van 200x200x1600 mm.
We kunnen ook ronde of hoekige zuilen leveren met rondom full colour
geprint textieldoek dat u later ook weer eenvoudig kunt vervangen met
een nieuw geprint peestextieldoek. De vrijheid in afmeting is hierbij groot.

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE VERPLICHT
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: HELDER EN RICHTINGGEVEND

BINNENZUILEN

BEWEGWIJZERINGSSYSTEMEN
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TOPPER: IPOINT ZUIL
De IPOINT is een strakke, slanke zuil in meerdere afmetingen die men
dient te beletteren en die door velen al volop ingezet wordt in hotels,
musea en winkelcentra. Deze Ipoint zuil is te koppelen en kan voorzien
worden van meerdere displays. De Ipoint is ook verkrijgbaar met een
digitaal scherm of een verlicht LED posterframe.

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.

15

16

LANDENVLAGGEN . KIOSKVLAGGEN . BEACHVLAGGEN . BOOTVLAGGEN . GOLFVLAGGEN
VLAGGENMASTEN . VLAGGENSTOKKEN . AUTOBELETTERING . BEWEGWIJZERING . RECLAMEZUILEN

WEST RECLAMEZUILEN:
EIGENTIJDSE ZUILEN PASSEND BIJ ELK PAND

ONLAY RECLAMEZUILEN:
DE ‘MERCEDES’ ONDER DE ZUILEN

Deze productrange telt zeer veel geïndividualiseerde standaardzuilen tot
ontelbare speciale customized uitvoeringen. Het zijn per definitie opvallende informatiedragers.

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

U kiest: afmeting ver- of onverlicht; met digitale tijd- en/of temperatuurdisplay; met doorgestoken of achterliggende tekst of logo; aluminium of
RVS/INOX uitvoering; kleur en belettering.

TOPPER: MONOBLOC ZUILEN
Een compacte zeer robuuste vlakke of ovale zuil standaard uitgevoerd
in geanodiseerd aluminium, wit RAL9010 of in RVS/INOX. Bij deze zuilenlijn
heeft u een maximaal beletteringsoppervlak

SPECIALS
Naast de standaard zuilen kunnen wij u ook specials leveren geheel
ingericht en samengesteld naar uw eigen vorm en idee. Ver- en
onverlicht of aangelicht en eventueel met digitale displays of solar
units voor een zelfstandige energievoorziening. Veel is mogelijk en
wij beoordelen of het technisch verantwoord is.

NIEUW: MONOBLOC ADVANCE ZUILEN

TIP:

Een nieuwe lijn reclamezuilen volkomen vlak of ellipsvormig en voorzien
van een speciaal profiel voor het eenvoudig naar voren uitnemen en
plaatsen van de frontplaten. Deze lijn gaat tot standaard afmeting van 6
m hoog en 1,8 m breed.

Kies bij grotere zuilen altijd voor bevestiging met voetplaten zodat de zuil
altijd kan worden bijgesteld.

RECLAMEZUILEN

RECLAMEZUILEN
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DE TOEKOMST IS DIGITAAL!
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.

LED DISPLAYS
In ons brede assortiment hebben we de professionele tijd- en temperatuur LEDdisplays (separaat of bijvoorbeeld ingebouwd in een zuil of lichtbak), lichtkranten, apothekerskruizen, accident displays maar ook de
hoogwaardige Europees vervaardigde full colour LED displays.

NIEUW: LCD DISPLAYS I.C.M. NARROW CASTING
Nieuw in ons assortiment zijn de LCD-displays, voor wand, ingebouwd in
een zuil 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 een NARROW CASTING oplossing waarbij u met
speciale software en apparatuur het geheel via WIFI regelt.
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BUITENVITRINES / INFORMATIEKASTEN:
VOOR EFFECTIEVE COMMUNICATIE
Onze informatiekasten, buitenvitrines, vitrinezuilen en plattegrondkasten
presenteren uw boodschap op een veilige en droge manier buiten en
in openbare ruimtes. De informatiekasten zijn opgebouwd uit goed
geventileerde aluminium profielen in combinatie met afsluitbare
draai- of klepdeuren.

MENUVITRINES: SMAAKVOL PRESENTEREN

VITRINES

DIGITALE RECLAME
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Naast de grootformaat informatiekasten leveren wij ook professionele,
onverlichte, gekleurde en standaard LED-verlichte menuvitrines.
Dit voor zowel vrijstaande als wandtoepassingen. Ook de keuze in
materiaal is groot; van rustique tot modern hout en van staal tot
RVS/INOX.

BINNENVITRINES: RUIME KEUS
In de range van binnenvitrines hebben wij u nog meer te bieden!
Van de standaard vitrines met vleugeldeuren tot de schuifdeur
vitrines. Daarbij heeft u keuze uit magneethoudende whitebordwand
of vitrines voorzien van standaard perskurk en dat zelfs in meerdere
kleurvarianten.
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VLAGGENMASTEN:
U SLAAGT MET VLAG EN WIMPEL

VL EASYLIFT: U GAAT VOOR GEMAK

De vlaggenmast geeft het vlaggen een majestueus karakter. Standvast
in weer en wind. Hoog boven iedereen uittorenend maakt de mast de
vlag tot in de wijde omtrek zichtbaar.

De 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.

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 (heeft over de gehele lengte dezelfde diameter) of
een conische vorm (loopt taps toe). Een conische vlaggenmast komt
het meest overeen met de traditionele vorm van een vlaggenmast en
heeft meer uitstraling. Qua afmetingen is uw keuze haast onbeperkt.
Naast deze standaard vlaggenmasten leveren wij ook specials, zoals de
VL-Easylift, de mobiele mast, de telescopische mast en natuurlijk de vlaggenstokken in hout of aluminium.

UITHOUDER/GALG

SPECIALE MASTHOUDER
VLAGGENSTOKHOUDER

WORSTGEWICHT
MASTKNOPPEN

Deze mast kenmerkt zich verder door een dikwandige, robuuste
cilindrische aluminium mast met een dikte van 90 mm. De roterende
én hijsbare banierhouder is voorzien van slijtvaste, hoogwaardige
POM-geleidingsringen die soepel over de mast op en neer glijden,
zonder de coating te beschadigen. Via een afsluitbare bedieningsunit
wordt de banierhouder bediend bij het wisselen van de banier.
De mast wordt geleverd compleet met een nastelbare, dubbele
kantelconstructie of indien gewenst met speciale muurhouders.

WIJ HEBBEN ALTIJD EEN AANTREKKELIJKE
AANBIEDING VAN 3 MASTEN MET LOGOVLAGGEN!

ANTIDIEFSTAL CILINDERSLOT
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VLAGGENMASTEN

VLAGGENMASTEN
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STAAFGEWICHT
KANTELANKER
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VLAGGEN EN BANIEREN OM TROTS OP TE ZIJN

DIGITALE VLAGGEN EN BANIEREN

Logo-, reclame- en 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.

NIEUW van vlaggen
Speciaal voor kleine aantallen is het digitaal bedrukken
of banieren een goedkoop alternatief in plaats van zeefdruk.
Tuin-, park- of bordervlaggen,
Digitale druk vindt plaats volgens
de nieuwste drukprocedés.
passend bij menig evenement.
Wij drukken standaard op glanspolyester vlaggendoek met
een optimale doordruk van nagenoeg 100%.

KIES ALS HET EVEN KAN VOOR ZEEFDRUK
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 5 stuks prijstechnisch vaak al interessant.

Overzichtstabel van ons vlaggenassortiment
Omschrijving
Logovlaggen
Landenvlaggen
Wimpels
Bootvlaggen

Autovlag
Kioskvlaggen
Golfvlaggen
Tuinvlaggen
Tafelvlaggen

Beachvlaggen
Specials

Zeefdruk of digitaal gedrukte vlaggen met uw ontwerp
Lande- en provincievlaggen in meerdere formaten hebben we altijd voor u op voorraad
Als aanvulling op een standaard landenvlag of reclamevlag
In vele afmetingen verkrijgbaar en wij leveren deze ook in spun-polyester
Verkrijgbaar in de speciale afmeting van 30x45 cm en met speciale houder

Uitgevoerd in standaard vlaggendoek of dubbelzijdig geprint block-out bisonyl
Special (dubbelzijdig) gedrukte golfvlaggen, geleverd met een speciale plastic tube

Dubbelzijdige geprinte vlag in de afmeting van 48x70 cm, met speciale grondpin (110 cm)
In meerdere afmetingen en met verschillende houders leverbaar
Speciale vlaggen in afwijkende vormen en compleet met mast
Geslaagd vlaggen - Gilde vlaggen - Carnavalsvlaggen - Festivalvlaggen

LONGLIFE VLAGGEN
Dit zijn speciale stormvlaggen die vervaardigd zijn uit air glanspolyester
doek waardoor deze gemiddeld een langere levensduur hebben en
niet rafelen. Deze vlaggen hebben een bescheiden meerprijs t.o.v.
onze standaard reclamevlaggen.

NIEUW

VLAGGEN EN BANIEREN

VLAGGEN EN BANIEREN
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Longlife logovlaggen

Dit zijn speciale stormvlaggen die vervaardigd zijn uit air glanspolyester
doek waardoor deze gemiddeld een langere levensduur hebben en niet
rafelen. Deze vlaggen hebben een bescheiden meerprijs t.o.v. onze
standaard logovlaggen.
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BEACHVLAGGEN: FLEXIBILITEIT TEN TOP

RUGZAKVLAG: VOOR SPECIALE AANDACHT

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 de keuze uit diverse modellen en afmetingen. Wij leveren ook beachvlaggen met een volledig zeer stabiel aluminium frame.

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. Bij sommige uitvoeringen kan de rugzak
ook als zodanig gebruikt worden en is voorzien van verschillende vakken
voor flyers.

EVENEMENTVLAGGEN: RUIME KEUS

NIEUW:

alle standaard beachvlaggen nu ook met dubbelzijdige bedrukking
verkrijgbaar tegen wel heel 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
watervulbare parasolvoet.

Op veel evenementen spelen vlaggen een grote rol. Uw boodschap
wapperend presenteren valt altijd op. Wij leveren hiervoor onze scherp
geprijsde reclamevlaggen i.c.m. onze mobiele masten, de BIGPOLE,
GIANTMAST of de standaard TELESCOPISCHE MAST.

EVENEMENTVLAGGEN

BEACHVLAGGEN
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EVENEMENTEN: RUIME KEUZE

GEVELBORDEN MET NOSTALGIE

Bij veel evenementen worden meerdere signproducten met geprint
doek ingezet. Wat te denken van bedrukte promotietenten, pop-outs of
parasols. 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!

Naast de gangbare full colour gevelborden van plaatmateriaal leveren
wij ook veel nostalgische modellen van smeedijzer en/of aluminium.

PROMOTIETENT: ALTIJD INZETBAAR
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 f.c. bedrukt. Het sterke frame dat wij hebben verbeterd door deze
hexagonaal te maken en het sterke kwaliteitstentdoek zorgt ervoor dat
uw promotietent jaren mee gaat, wij geven dan ook uitgebreide garantie
hierop. Afmetingen zijn van 2x2 m tot 3x6 m. U kunt de tent ook uitbreiden
met opties als: bar, deuren, vensters, verlichting en verwarming.

NIEUW IN ONS
ASSORTIMENT ZIJN
DE OPBLAASBARE
PROMOTIETENTEN
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RVS/INOX MUURBANNER VOOR DE PERFECTE UITSTRALING
De geslepen houder, met een robuuste buis, is voorzien van zeer sterke
veren en tunnelstaven. Door deze constructie zal de banner altijd strak
gespannen staan; zelfs bij zware windbelasting. Geschikt voor banner van
60 of 80 cm breed. De lengte is variabel.
Nu ook verkrijgbaar voor 60, 70, 80 en 90 cm brede banner in een
dubbele buisuitvoering waarbij men de spanning met schroeven realiseert.
Deze uitvoering is ook verkrijgbaar voor banners parallel aan de muur.

RVS/INOX PANEELHOUDERS: ELEGANT EN ROBUUST
De fraai gevormde en zeer robuuste haakse houders kunnen ook
uitgevoerd worden met vaste panelen tot ca. 60 cm breed voor een
vrijhangende of starre montage.

PAALBANNER: VOOR DE ULTIEME STRAATPROMOTIE
Deze aluminium houders, die u op lantaarnpalen of andere palen kunt
monteren, zijn verkrijgbaar in een enkel- en dubbelzijdige uitvoering.
De maten van de vlaggenstof, mesh of pvc banner zijn variabel.

MUUR-EN PAALBANNERS

EVENEMENTEN
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STRAATPROMOTIE: SUBTIEL OPVALLEN
Extra omzet, PR en/of naamsbekendheid genereren? Een straatpromotie
betekent opvallen in de winkelstraten, consumenten nieuwsgierig maken,
verrassen en aandacht vragen voor uw merk/winkel. Straatpromoties zijn
zeer geschikt om heel veel consumenten tegelijk te bereiken. Wij hebben
oplossingen voor u in huis!

VL-ADBICY:
MILIEUVRIENDELIJK ADVERTEREN FIETSEND OF LOPEND
Een rijdend spandoek voor achter de fiets of om mee te lopen.
Deze Adbicy is in een aluminium of een stalen (budget) uitvoering
beschikbaar. Bij de aluminium uitvoering kunt u meerdere afmetingen
realiseren.

CAFEBANNER VOOR EEN OPVALLEND
ELEGANTE AFSCHEIDING

TOPPER:

Een banner afscheidingssysteem dat opgebouwd wordt met 2 stabiele
staanders en een boven bannerstang en bij de luxe uitvoeringen met een
onder bannerstang. Er zijn chrome luxe uitvoeringen en zwarte budget
uitvoeringen. De staanders zijn ca. 105 cm hoog en de breedte is 100,
150 en 200 cm. Hiertussen plaatst men een full colour banner.
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STOEPBORDEN, OPVALLEND IN ELK STRAATBEELD
STORESTOPPER STOEPBORDEN: DE BESTE KEUS!
Bewezen is dat Storestopper stoepborden de hoogste kwaliteit hebben
van alle stoepborden met onbetwist de langste levensduur en het meest
gebruiksvriendelijkst zijn. Dus niet na een jaar doorgebogen of verroeste
veren. Het is daarom ‘by far’ het meest verkochte stoepbord!
1. Storestopper Wood is uitgevoerd met een steigerhouten frame dat
gemonteerd is op een verrijdbare kunststof voet en is zowel leverbaar in
krijtbord uitvoering en met een posterwisselsysteem.
2. Storestopper LED. Het eerste verrijdbare stoepbord uitgevoerd met een
dubbelzijdig full colour textielprint en LED verlichting voor extra uitstraling.
Formaat A1 en 70x100 cm en uitgevoerd met een oplaadbare accu voor
ca. 12 uur gebruik.

BORDHOUDERS
Ruime keuze van bordhouders voor het direct presenteren van beletterde of direct geprinte panelen. Dit kunnen houders zijn die men kan vullen
met zand/water of een standaard metalen houder waarin een paneel
geklemd wordt.

STRAATPROMOTIE

STRAATPROMOTIE

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

1.
2

28

29

30

A-BORDEN RUIME KEUS
Deze eenvoudige A-borden leveren wij in een aluminium en houten
uitvoering en met of zonder topbord. Specials in deze range zijn het
verrijdbare A-bord Arcade en het A-bord Premium dat uitgevoerd is
met een uitwisselbaar logobord.

KRIJTBORDEN IN MEERDERE DESIGNS
Naast de krijtborden uitgevoerd als A-standaard voeren we nu ook
een ruim assortiment wandkrijtborden (i.c.m. met onze bordezels
vrijstaand te gebruiken) en als buiten paneelbord, waarmee u zelfs
afscheidingen kunt vormen.

NIEUW:

DIGITAAL A-BORD DIGISTAND

Een eenvoudig A-standaard waar u een digitale presentatie op kunt
tonen. De content die u aanmaakt op uw computer laadt u met een
USB –stick of via WIFI. De display is voor toepassing in winkelpromenades.
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POP-UP BEURSWANDEN:
SNELLER EN MAKKELIJKER KAN BIJNA NIET
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 en zelf 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 of textielprints. Bij de
systemen met textielprints onderscheiden we de prints uit een doek
en de 3-D uitvoeringen met meerdere prints die vallen onder de groep
met de naam Xpressions.

NIEUW:

POP-UP EMBRACE MET PEESDOEK

Deze beurswanden zijn voorzien van extra peesprofielen voor een
nog strakkere presentaties. Tevens heeft u bij deze systemen de
mogelijkheid deze te koppelen en zelfs op elkaar te zetten.

BEURSWANDEN

STRAATPROMOTIE
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MODULAIRE BEURSSYSTEMEN: OPTIMAAL FLEXIBEL

EPS EASY PROFIEL: VOOR KEDERBANNERS

Met herbruikbare en modulaire beursstand oplossingen ben je al bij
3 beursdeelnames veel voordeliger uit t.o.v. traditionele standbouw.
En ze besparen je ook nog eens veel tijd in de voorbereiding en planning.
Bijgaand enkele systemen.

Het ronde of ovale Easy profiel wordt veelvuldig ingezet om beurzen
met afhangende grootformaat bannerdoeken extra cachet te geven.
Wij walsen de vorm die u wenst! Deze profielen kunnen tevens gebruikt
worden voor het tweezijdig opspannen van banners met pees voor zowel
binnen als buiten.

VL-TRUSS WANDEN
In meerdere truss-afmetingen en kleuren verkrijgbaar. Als mecano bouwt u
dit op en daartussen worden de full colour banners gespannen.

PORTER-SYSTEEM
Zeer fraai ogende lichtgewicht aluminium staanders die men met een
handomdraai m.b.v. de bovenknop borgt. Niet alleen geschikt voor beurswanden maar ook voor productdisplays.

VL-PEESDOEKWANDEN
Met het uitgebreide assortiment aluminium peesdoekprofielen kunnen we
naast 2-D ook 3-D varianten maken; niet alleen vlak maar ook gebogen.
Deze systemen kunnen ook voorzien worden van interne verlichting.

NIEUW:

X-BORD BEURSWANDEN: DENK CIRCULAIR!

De full colour geprinte X-bord beurswanden zijn standaard verkrijgbaar
voor vlakke, L-en U-vorm opstelling. De wanden zijn gemaakt van afval van
suikerriet maar hebben wel de stevigheid van hout en de functionaliteit
van karton. De wanden worden zonder gereedschap in elkaar gezet.
Is de wand echt op dan kan deze als papier worden afgevoerd.
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KLIKPROFIEL SHELL CLAD: PROFESSIONELE OPLOSSING
Kent u het probleem? Een huurstand waar u op de wanden in feite niets
mag aanbrengen. Menigeen gaat dan eigen oplossingen bedenken.
Waarom? Met het Shell Clad profiel heeft u de oplossing te pakken.
Met het klikprofiel creëert men een voorzetwand voor de huurstand-wanden. De profielen, die compatibel zijn met de meest gangbare staanders
van huurstands, worden in het profiel van de staanders geklikt en voorzien
van klittenband. Op de f.c. (stretchdoek, PVC of Forex) brengt men ook
klittenband aan waarna montage eenvoudig is. Het gehuurde blijft hierdoor keurig intact. De profielen zijn vele malen te hergebruiken.

BEURSONDERSTEUNING

BEURSWANDEN
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BALIES TE KUST EN TE KEUR!

BANNERDISPLAYS VAN STANDAARD TOT SPECIALS

Wij voeren een zeer ruim assortiment balies om een beursdeelname dan
wel een productpresentatie te ondersteunen. Vaak zijn deze balies dubbel
functioneel door het feit dat zij natuurlijk dienen als balie maar ook als vervoerskoffer. Nieuw zijn de verrijdbare balies.

Onze bannerdisplays kenmerken zich door hoge kwaliteit, fraaie uitstraling
en een aantrekkelijke prijs. Door hun gebruiksgemak zijn deze bannersystemen veelzijdig in het gebruik. Zo staan deze systemen mooi op een beurs,
evenement en/of productpresentatie maar zijn ze ook perfect te plaatsen
in uw showroom of entree.

STRETCH BEURSWANDEN EN DISPLAYS MET EEN RITS

UNIEKE SPECIALS IN ONS
ASSORTIMENT ZIJN:

Als ondersteuning bij een beurs maar ook voor zelfstandig gebruik, leveren
wij een ruim assortiment standaard gevormde lichtgewicht buizenframes
waar men simpel een bedrukt stretchdoek met rits over trekt. Het resultaat
is overweldigend!
Zitelementen voor logo-comfort
Full colour bedrukte zitkubussen en andere traagschuim zitdisplays zijn
een welkome aanvulling bij menige presentatie.
Naast deze producten leveren wij ook vele full colour bedrukte
textielcovers voor dissen, klaptafel en de simpele, doch uiterst
effectieve pallethoezen.

BANNERS

BEURSONDERSTEUNING
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• OUTDOOR (ROLLUP) BANNERS IN MEERDERE VARIANTEN
• ROLLUP BANNERS MET EEN SPECIALE LICHTGEWICHT
POLYMEREN CASSETTE I.P.V. ALUMINIUM
• GREEN BORDER ROLLUP BANNERS VAN KARTON
• MYMAGO PAPIEREN BANNER RANGE MET MAGNEET
STRIPS EN MEERDERE HOUDERSYSTEMEN
• HOUTEN BANNERSSYSTEMEN
• X-BORD BANNERS VAN AFVAL VAN SUIKERRIET
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POSTERPRESENTATIE VAN KLIKLIJST TOT VLOERDISPLAY
Voor een eenvoudige posterpresentatie zijn de wissel- of kliklijsten en de
posterklemmen/inforails en bannerblocks toereikend. Ook prijstechnisch zijn
zij vaak het meest interessant. Wij leveren deze in een aantal standaardmaten, wel of niet afsluitbaar, voor binnen- of buitengebruik, in meerdere
designs en materialen, in veel standaard kleuren en zelfs ‘fire protected’.
Naast de kliklijsten hebben wij ook lijsten met inschuifprofielen, waaronder
de specifieke pomphouders en meerdere lijsten met subtiele magneet
sluitingen.
Wenst u een posterpresentatie i.c.m. een vrijstaande display dan is uw
keuze al helemaal reuze. Specifieke posterpresentatie is die op de vloer
waarbij wij gebruik maken van een display dat is voorzien van een
krasbestendig venster en een antislipbodem.
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SCHOONLOOP-LOGOMATTEN:
GEEF UW ENTREE EEN EIGEN IDENTITEIT
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. Pool van hig twist nylon (100% polyamide),
poolhoogte 8 mm, totaalhoogte 10 mm, afwerkrand 2 cm (kan ook
zonder afwerkrand geleverd worden). De onderliggende rubber backing
van 1,6 mm dik zorgt voor een stabiele slipvaste mat en daardoor zelfs
geschikt voor toepassing op vaartuigen.

NYLON BUITEN LOGOMATTEN: PER STUK LEVERBAAR
Matten voor buitentoepassingen zijn vervaardigd uit nylon met een
rubberen geperforeerde backing van 1,6 mm dik. De matten worden
vervaardigd zonder rand.

VLOERRECLAME
Andere mogelijkheden van vloerreclame zijn onze gelamineerde
vloerstickers, bedrukt vloervinyl en de bedrukte velours tapijten.

NIEUW:

LOGOMATTEN EN

POSTERPRESENTATIE
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PRINTFLOOR PUZZEL VORM

Stabiel, buigzaam en eenvoudig toe te passen bedrukt foam PVC van 2
mm dik die uitgesneden wordt in meerdere design puzzelvormen en wordt
voorzien van uw visual. Ideaal voor o.a. uw beursvloer!

36

37

38

KANTOORPRESENTATIE IN DE BREEDSTE ZIN
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 folder
bakjes en van naambadges tot visitekaarthouders.
Specials zijn onze bedrukte whiteborden die niet alleen als wandbord
geleverd kunnen worden maar ook als speciale vorm van bijvoorbeeld een
gedachtewolkje en wij kunnen zelfs alle wanden van uw kantoor voorzien
van whiteborden.
Naast een ruim assortiment brochurehouders voeren wij een breed en
uniek assortiment van inklapbare brochurehouders die zeer geschikt zijn
voor presentaties buiten de deur.
White- en prikborden in meerdere designs en vormen, van o.a. zeshoeken,
cirkels, gedachtenwolkjes, etc. Tevens leveren wij zelfs tafels voorzien van
een whitebord blad.
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UW BEDRIJFSNAAM OF LOGO TEXTIEL VOOR
EEN DYNAMISCHE PROMOTIE
Wij bieden u een breed pakket bedrijfs- en promotiekleding. Het door
voeren van de huisstijl in uw kleding en het benutten van uw kleding als
reclamemiddel is voor elke organisatie interessant. De keuze van druk
techniek 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 en gewenste uitstraling.
Laat u door ons adviseren.

TOPPERS ZIJN:

PROMOTIETEXTIEL

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

Primus polo piqué
met korte mouwen met
knopen. 100% katoen.
10 kleuren
Vanaf € 8,50 p.st.

Tour softshell jacket
met contrastkleuren, wind-,
waterdicht en microfleece
voering. 6 kleurcombi’s
Vanaf € 59 p.st.

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

Fashion –T Bodyfit T-shirt
lange mouw met een
smal boord met lycra.
Voorgekrompen katoen.
Heren- en damesmodel. 4
kleuren Vanaf €7,50 p.st.

Finney unisex t-shirt
met korte mouwen. Single
jersey van 100% katoen.
140 g/m². 6 basis kleuren
Vanaf € 6 p.st.

Hamell dames en herenblouse met lange mouwen. Gevormde naden
en flatteus getailleerde
pasvorm.Gegraveerde
knopen. Poplin van 96%
katoen, 4% elastaan. 4
basis kleuren.
Vanaf € 39 p.st.

Basic softshell jacket
Moderne heren- of damesmodel jas met 5 zakken en
elastische tape voor een
uitstekend draagcomfort.
9 kleuren
Vanaf € 29 p.st.

Basic hoodey full zipp
Dames en herenmodel.
Polyester/katoen. 9 kleuren
Vanaf € 19 p.st.

Varsity unisex jack. Contrast gekleurde tipping op de kraag
en mouwen. Slazenger badge op mouw.Slazenger gemerkte
drukknopen op voorsluiting.Vlakgebreide kraag. French Terry
van 100% katoen.. 3 kleurcombinaties. Vanaf € 68 p.st.
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PROMOTIEARTIKELEN COMPLEMENTEREN UW HUISSTIJL

SPANDOEKFRAMES: VAN DOMINANT TOT SUBTIEL.

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’

Wij bieden u een zeer ruim assortiment frames voor de groot formaat
full colour presentatie op diverse PVC en Non PVC spandoekmaterialen
voor binnen en buiten.

EEN KORTE OPSOMMING SPANDOEKEN:
• Frontlit economy, standaard en premium
• Frontlit BlackBack waar licht de visual vervaagt
• Mesh economy en standaard
• Mesh high standaard met 10% translucent maar dezelfde winddoorlatend
• Non woven voor korte acties
• PVC-vrij spandoek ECO OUTDOOR met speciaal UV geprint textieldoek

EEN KORTE OPSOMMING FRAMES:

23” automatische paraplu
met metalen stok, metalen
baleinen en houten handvat. In 10 kleuren.
Vanaf € 4,55 p.st.

Lago lanyard met
veiligheidssluiting.
5 basiskleuren.
Vanaf € 0,53 p.st.

Jive powerbank 2000mAh.
LED-indicatie van laadstatus. 4 kleuren
Vanaf € 6 p.st.

Oriole premium polyester rugzak. Tas met groot
hoofdvak met trekkoordsluiting. Als schoudertas en
als rugzak te dragen. 15
kleuren Vanaf € 1 p.st.

Madras katoenen draagtas. Katoenen draagtas
met open hoofdvak.
Draaghoogte 26 cm. 14
kleuren Vanaf € 1 p.st.

Swansea balpen. Balpen
met draaimechanisme.
ABS Kunststof. Vanaf € 0,35
p.st

Get Fit smartwatch
stappenteller. 5-cijferige
LED-display met tijd, alarm,
stappenteller en verbrande calorieën.. 6 kleuren
Vanaf € 3,50 p.st.

Versa oordopjes. Geschikt
voor alle standaard audioapparaten. Oordopjes in
herbruikbare ronde cassette. Met 3,5 mm audiostekker en 120 cm oortelefoonsnoer. 5 kleuren
Vanaf € 1,10

Buizenframes:
Redy spanframes:
Redy spanframes:
Oviol frames:
Easy frames:
Bannerliften:

voor een standaard presentatie
voor blinde montage en klopprofiel
voor blinde montage met muurspanners
voor presentatie met elegante lijst
blinde montage met snelle wisseling d.m.v. gasveren
handmatig of volautomatisch voor regelmatige wisseling

SPANDOEKFRAMES

PROMOTIEARTIKELEN
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* Vraag onze uitvoerige catalogi promotietextiel en -artikelen aan.
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VL-TEXTIELFRAMES – PEESDOEKEN – STRETCHDOEKEN:
VOOR PRESENTATIES DIE SFEER VERDIENEN!
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 (zie afbeelding). Ook wisseling
van de doek print is daardoor zeer eenvoudig. Eenieder kan hier een
voudig mee uit de voeten.
We hebben een ruime keuze profielen voor wand of vrijstaande presentaties en voor onverlicht en verlicht. Standaard heeft u hierbij de keuze uit
zilverkleurig, zwart of wit frame. De keuze van het full colour doek wordt
op de toepassing afgestemd. Hiervoor ontvangt u van ons een adequaat
advies.
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PEESDOEK SPECIALS: WE STAAN NIET STIL!
Peesdoekframes met akoestische waarde. Achter het full colour geprint
decordoek wordt geluidsabsorberend materiaal aangebracht. Afhankelijk
van de gewenste akoestiek kunnen wij 3 soorten er achter plaatsen. Laat
ons u adviseren.
Peesdoekframes voor 3-D effecten. Naast de gangbare 2-D frames kunnen
wij nu ook onze frames walsen voor bijvoorbeeld cilinderpresentaties en
hebben wij speciale hoekprofielen om bijvoorbeeld een kubus of zuil
samen te stellen.
Nieuw is het modulaire peesdoekframe VL-GO waarmee u zonder een
hulpmiddel een snelle beurspresentatie in elkaar zet. Deze profielen zijn
standaard voorzien van LED modules.
EPS-frameless outdoor textielframes. Met dit systeem kan men nu ook
de peesdoeken zonder zorgen buiten toepassen. Door het klikprofiel
beschermt men de visual tegen extreme weersomstandigheden. Bij deze
buitensystemen moet men wel het backlite-PVC toepassen. Deze frames
zijn verkrijgbaar in onverlichte en LED-verlichte uitvoeringen.

PEESDOEKSPECIALS

PEESDOEKFRAMES
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LED ETALAGESYSTEMEN OM EXTRA OP TE VALLEN!

LED ETALAGESYSTEMEN VOOR MEERDERE BRANCHES!

Onze etalage c.q. raampresentatie systemen met magnetische LED
posterenveloppen worden meer en meer toegepast! Bij makelaars c,q
immobilienkantoren, hypotheekinstellingen en uitzendbureaus. Kortom,
bedrijven die een opvallende etalage nastreven. Door het gebruik van
LED verlichting zorgt u er voor dat uw klanten (ook in het donker als ze
‘s avonds langslopen) goed zicht hebben op uw aanbod. Of het nu gaat
om bijvoorbeeld reizen of huizen, uw klant kan het niet missen!

De LED magneet posterenveloppen, uitvoering design, kunnen we ook
voorzien van een print naar keuze voor een special effect van uw etalagepresentatie.

Ons assortiment dubbel- en enkelzijdige 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.	Frame systeem met bevestiging aan zijkant houder met zwarte 		
passe partout met gravure
3.	Design systeem met bevestiging op de houder en transparante 		
passe partout
Standaard heeft u bij ons de keuze uit witte, zwarte of grijze passe-partouts,
gravure van uw logo of tekst en het toepassen i.c.m. powerrails.

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

NIEUW:
MAGNEET ETALAGESYSTEEM: MAKKELIJKER KAN NIET.
Dit is een magneetsysteem met design staanders (vrijstaand, wandmontage, raammontage met zuignappen of 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. Het assortiment is verder uitgebreid
met grootformaat houders die maar op een positie op de staanders
gemonteerd kunnen worden.

ETALAGESYSTEMEN

ETALAGESYSTEMEN
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LED DISPLAYS VOOR EEN HELDERE BOODSCHAP

LICHTBAKKEN: FUNCTIONEEL KAN OOK CREATIEF ZIJN!

In deze productrange onderscheiden we de verlichte poster- c.q.
kliklijsten voor binnen- en buitentoepassing, de met LED’s doorlichtende
gedecoreerde acrylaatdisplays en de super platte enkel- en dubbelzijdige
LED binnenlichtbakjes.

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 uit
vrije vormen; bijvoorbeeld de contourvorm van uw logo. De enkel- en
dubbelzijdige lichtbakken kunnen ook voorzien worden van doorgestoken
of achterliggende verlichte of onverlichte letters.

Bij de LED verlichte posterwissellijsten heeft u de keuze uit: enkel- of dubbel
zijdig 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.

SPECIALS:
Specials in deze range zijn de vrijstaande LED verlichte posterlijsten.
In deze lijn hebben wij eenvoudige A4 en A3 verlichte staanders maar
ook staanders i.c.m. meerdere kleinere en/of grotere posterhouders.

Ook combinaties van gevormde lichtbakken met doosletters zijn in
het oog springende gevelreclames. Nieuw zijn de ULTRADUNNE buitenlichtbakken (vanaf 3 cm diep) met LED verlichting.
Ook nieuw zijn de speciale peesdoeklichtbakken die voorzien zijn van
een speciaal visgraatprofiel. Hier kan men grootformaat lichtreclame
mee opbouwen en zelfs gehele gebouwen mee uitlichten. Wisseling
van het geprinte doek is hierbij mogelijk.

LICHTBAKKEN

VERLICHTE DISPLAYS
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FREESLETTERS EN LOGO’S VOOR EEN HELDERE
BOODSCHAP MET EEN EIGEN GEZICHT
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 aanvullend op doosletters of worden zelfs in combinatie met doosletters toegepast. Door een keuze van het juiste samenspel van gevelbeeld, huisstijl, technische en creatieve mogelijkheden
profileert u zich in uw omgeving.
Speciale freesletters zijn onze lichtgewicht doch robuuste Jellowstone
letters en logo’s die standaard 5 cm dik zijn. Dit geeft extra body aan
uw reclame! Ook onze piepschuimletters komen hiervoor in aanmerking
maar daar is de toepassing toch vaak binnen en bij een tijdelijk gebruik.
De staande realisaties in 3D grootformaat zijn opvallend bijzonder.
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FREESLETTERS MET VERLICHTING IS DE NIEUWE TREND
Dunne transparante kunststof freesletters worden meer en meer ook
voorzien van LED verlichting. Deze techniek geeft een bijzondere look
aan uw freesletters voor zowel binnen- als buitentoepassing. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

JELLOW STONE EN JELLOWLEDSTONE:
LICHTGEWICHT MAAR TOCH DOMINANT
De Jelllow Stone is een massieve lichtgewicht kunststof letter, standaard
5 cm dik, speciaal vervaardigd en rondom afgewerkt met verschillende
coatings waardoor deze letters zeer duurzaam zijn. De letters kunnen ook
worden voorzien van ingebouwde LED verlichting in diverse kleuren die
via een achterliggende reflectieletter een indirecte verlichting realiseert.

GEVELRECLAME ON-EN VERLICHT

GEVELRECLAME ONVERLICHT
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ONVERLICHTE DOOSLETTERS VOOR EEN
ROBUUSTE LOOK
Onverlichte aluminium doosletters en logos worden veelal toegepast om
volume te creëren waarbij afmetingen geen beperking zijn. Deze letters
kunnen in elke gewenste RAL-kleur geleverd worden.

VERLICHTE DOOSLETTERS ZIJN ALTIJD OPVALLEND
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.
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.
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MONTAGEPRODUCTEN VAN BASIC TOT SOPHISTICATED
Wij leveren een compleet programma voor het monteren, koppelen en
ophangen van borden, platen, glasplaten en banners. Dit zijn systemen
vervaardigd uit RVS/INOX, aluminium of kunststof. U heeft bij ons een zeer
ruime keuze uit meerdere designs en kleuren.
Een speciale productlijn zijn de SHOPKIT-producten waarbij u techniek
met allure combineert met hoge kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid.
Nieuw zijn de ‘blinde’ ophangsystemen voor geprinte panelen, zoals de
PixFix en de Fissart lijn met vernuftige correctie optie zodat het paneel
absoluut recht hangt.

MONTAGEARTIKELEN

GEVELRECLAME DOOSLETTERS
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