
a business with no sign 
is a sign of no business

gevelletters

doosletters

specials
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Acrylox 8 mm is leverbaar met een stokhoog-
te van 2 tot 150 cm.

Acrylox 8 mm in de kleuren RAL 9016, RAL 
9005, RAL 3020 en RAL 5002 is tevens ver-
krijgbaar in een matte uitvoering!

Acrylox 19 mm is leverbaar met een stok-
hoogte van 2 tot 70 cm.

Acrylox 30 mm is leverbaar met een stok-
hoogte van 3 tot 60 cm.

Acrylox springt eruit!
Met Acrylox bieden wij u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrij pro-
duct, waarmee eenvoudig de mooiste gevelreclames voor binnen en buiten gemaakt kunnen 
worden. Acrylox is leverbaar in verschillende diktes, in een breed scala van verschillende 
RAL-kleuren en in diverse uitvoeringen, zoals het extra lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox 
Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!

Acrylox in het kort
•   Lichtdicht door en door gekleurde gegoten 

acrylaatplaat
•   3 Jaar garantie op kleurechtheid
•   Uit voorraad leverbaar in zeer grote  

verscheidenheid van RAL-kleuren
•   Leverbaar in 8 mm, 19 mm en 30 mm dikte
•   Geschikt voor binnen- en buitentoepas singen
•   Kopse kanten zijn glad en strak afgewerkt
•   Te verlijmen met bijvoorbeeld RVS
•   Eenvoudig te monteren en te onderhouden
•   ‘s Avonds aan te lichten d.m.v. spots of  

door straalverlichting vanaf de grond
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Introductie 
gevelletters
Gevelletters opvallend en onderhoudsvrij!
Ons programma in gefreesde en gelaserde gevelletters varieert in diverse 
materialen, diktes, kleuren en toepassingen. Zo kunnen wij u Acrylox aan-
bieden. Acrylox is een lichtdichte, kleurechte, gepigmenteerde acrylaat-
plaat verkrijgbaar in de diktes 8, 19 en 30 mm en in een breed scala aan 
diverse RAL-kleuren. Als variant is Acrylox TRANSLUCENT met een licht-
doorlatendheid van 40% zeer interessant.

Gaat u voor stijlvol en exclusief ... kies dan voor gevelletters uit RVS in de 
uitvoeringen goud, zilver of brons, geslepen of spiegel. RVS gevelletters 
worden ook verlijmd met Acrylox aangeboden. Een goedkoper alternatief is 
sandwichpanel (dibond/alupanel); leverbaar in de diktes 3 mm gekleurd (wit 
3 of 4 mm) en Butler finish in de uitvoeringen goud, zilver en koper geslepen 
of zilver metallic. Overige materialen in diverse diktes in ons assortiment 
zijn (geanodiseerd) aluminium, acrylaat en PVC geschuimd. Voor een een-
voudige montage leveren wij tevens diverse soorten afstandhouders, 1:1 
montagetekeningen en lijmen.



Locatie 
Katwijk 

Materiaal
Acrylox 8 mm 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders 

Locatie 
Vlieland 

Materiaal
Acrylox 8 mm 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders 

Locatie
Doetinchem

Materiaal
Acrylox 8 mm 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders

Locatie
Beursstand

Materiaal
Acrylox 19 mm 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders



Locatie
Amsterdam

Materiaal
RVS profiel 01P spiegel, 
Acrylox 30 mm, 
Acrylox 8 mm 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders

Locatie
Doetinchem

Materiaal
Acrylox 19 mm 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders

Acrylox 19 mm Translucent
Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acry-
lox door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor 
wordt een zeer hoge mate van lichtspreiding ge-
realiseerd. Dit biedt met name voor reclames en 
displays vele toepassingen.

Acrylox 19 mm Translucent
Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met een 
stokhoogte van 3 tot 70 cm.
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LUCITE 7 T 91

LUCITE 7 T 87



RVS stijlvol en exclusief

spuitbus RVS cleaner 

Locatie 
Houthem 

Materiaal
5 mm RVS  
zilver geslepen

Montage
Bevestiging d.m.v. 
draadstiften   

GOUD geslepen  
kwaliteit 304

GOUD spiegel  
kwaliteit 304

zilver geslepen  
kwaliteit 316

zilver spiegel  
kwaliteit 304

 brOns geslepen  
kwaliteit 304

 brOns spiegel  
kwaliteit 304
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Omschrijving: 
De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet roestvrij staal 
maar roestvast staal. Dit betekent dat RVS zelf niet kan oxideren, maar zeker wel oxi-
datie vanuit de omgeving kan aantrekken. Derhalve is goed en regelmatig onderhoud 
(RVS cleaner) noodzakelijk.

Locatie 
Beursstand 

Materiaal
Acrylox Translucent 
19 mm verlijmd met 
RVS zilver spiegel 

Montage
Direct verlijmd op 
een beurswand   

RVS geslepen 
zilver dikte 2/3/5 mm

Acrylox 
verlijmd met RVS

RVS spiegel 
goud dikte 1 mm

zilver dikte 1,5/2 mm

brons dikte 1mm

dikte te verlijmen Acrylox: 

8, 19 en 30 mm

Algemene informatie
• Kleurenscala (zie hierboven) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Stokhoogte t/m 45 cm

Algemene informatie
• Kleurenscala (zie hierboven) nr. 2
• Stokhoogte t/m 60 cm

Algemene informatie
• Kleurenscala (zie hierboven) nr. 4, 5, 6
• Stokhoogte t/m 60 cm

Montage eventueel d.m.v. draadstiften

Achterzijde letter



Locatie 
Zeddam 

Materiaal
19 mm PVC 
zwart gespoten 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders   

PVC geschuimd witAcrylaat 3 mm
Verkrijgbaar in 5, 10 en 19 mm.

PVC geschuimd wit is leverbaar met een 
stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PVC geschuimd is tevens leverbaar in de 
dikte 5 mm in de kleuren rood, blauw, geel, 
groen en zwart!

PVC gekleurd is alleen geschikt voor bin-
nentoepassingen!

Acrylglas 3 mm is leverbaar met een stok-
hoogte van 5 tot 150 cm. Locatie 

Geldermalsen 

Materiaal
19 mm PVC wit 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders   

Locatie
Dinxperlo

Materiaal
8 mm glashelder 
Acrylaat i.c.m.  
8 mm zwart Acrylox

Montage
Bevestiging d.m.v. 
RVS afstandhouders

standaard zwart

standaard ICI 028

standaard ICI 1T65

standaard ICI 2T23

standaard ICI 2T22

standaard ICI 3T12

standaard ICI 4T35

standaard ICI 4T34

standaard ICI 4T47

standaard ICI 4T36

standaard ICI 6T53

standaard ICI 6T46

standaard ICI 6T54

standaard ICI 7T89

standaard ICI 7T90

standaard ICI 7T88

standaard ICI 7T91

standaard ICI 7T87

Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes 
3, 5, 8, 10, 15, 20 en 30 mm. De stokhoogte 
vari eert van 2 tot 70 cm.

Glashelder acrylaat



Sandwichpanel (dibond/alupanel)

Geanodiseerd aluminium

Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern 
van zwart polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 11 kleuren en is geschikt voor 
binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs i.v.m. ge-
wicht en de geringe uitzetting van het materiaal.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1015

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002

goud geslepen

zilver geslepen

koper geslepen

zilver metallic

Sandwichpanel zilver metallic 

Sandwichpanel kleur 

Geanodiseerd aluminium

Locatie 
Grootebroek 

Materiaal
3 mm gekleurd 
alupanel 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders  
en deels direct 
doorgeschroefd

Geanodiseerd aluminium is verkrijgbaar in 2 en 3 mm en 
leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 100 cm.

Geslepen of zilver metallic is leverbaar met een stok-
hoogte van 5 tot 145 cm.  

Sandwichpanel is leverbaar met een stokhoogte van 5 
tot 145 cm.  

sandwichpanel geslepen
of zilver metallic 3 mm

sandwichpanel kleur
hoogglans of mat 3 mm



Introductie 
doosletters
Doosletters uitgelicht!
Direct of indirect verlichte signs en logo’s voorzien in de noodzakelijke 
herkenningswaarde om succesvol te zijn. Zij scheppen die hoge mate van  
individualiteit waarmee u zich uitstekend kan presenteren. Van onopvallend 
klein tot indrukwekkend groot en van robuust en krachtig tot elegant en 
sierlijk. Uitstekend uit te lichten d.m.v. de laatste techniek op het gebied van 
energiezuinige en onderhoudsarme LED-verlichting. Uiteraard is onverlicht 
ook een optie. 

Doosletters in het kort
• Leverbaar in aluminium
• Leverbaar (in)direct verlicht of onverlicht
• Verlichting d.m.v. LED’s
• Zeer scherpe levertijden
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
• Aluminium en kunststof profielen gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Reliëf
30/50/80/120/140/160 mm

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 com-
ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en even tueel 
voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt 
voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 com-
ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voor-
zien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een alu-
minium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten 
aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/
aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uit-
straling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn 
bij uitstek geschikt voor letters/ logo’s die een grote 
mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters pro-
fiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een 
corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in 
een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. 

Aluminium gelaste doosletter, ge spo  ten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v.  
een kunststof CAB-profiel. Doos letters profiel 5 lich-
ten aan de voorzijde uit.

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Acrylaat 3 mm fond leverbaar in 17 kleuren 

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Kunststof CAB-profiel

Acrylaat 3 mm fond leverbaar in 17 kleuren

Profiel 01P 
onverlichte aluminium doosletter

Profiel 4 
Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 3 Indirect  

verlichte aluminium doosletter

Profiel 5 
Direct verlichte aluminium doosletter

In verband met een goede uitlichting 
en lichtreflectie kunnen doosletters 
Profiel 3 uitsluitend op een matte en 
licht gekleurde achtergrond gemon-
teerd worden.



Locatie 
Zeddam 

Materiaal
Profiel 3 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
meegeleverde glas - 
heldere kunststof 
afstandbuisjes   

Locatie 
Concrex bedrijfsbouw 
te Geldermalsen 

Materiaal
Profiel 3 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
meegeleverde glas - 
heldere kunststof 
afstandbuisjes   

Locatie
Steenbergen

Materiaal
Profiel 01P
incl. aluminium 
bodem 

Montage
Bevestiging d.m.v.  
een constructie

Locatie
Halsteren

Materiaal
Profiel 01P 
incl. pvc bodem 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders



Locatie 
Zevenaar 

Materiaal
Profiel 5 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging op 
afstand tegen 
de gevel 

Locatie 
Alkmaar 

Materiaal
Profiel 5 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging op 
afstand tegen 
de gevel   

Locatie 
Dinxperlo 

Materiaal
Profiel 4 incl.  
LED-verlichting
 
Montage
Bevestiging d.m.v.  
een dakconstructie   

Locatie 
Duiven 

Materiaal
Profiel 4 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging op 
afstand tegen 
de gevel   



Introductie 
specials
Opvallend chic!
Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combina-
tie met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bij onze 
specials. 

GOUD geslepen  
kwaliteit 304

GOUD spiegel  
kwaliteit 304

zilver geslepen  
kwaliteit 316

zilver spiegel  
kwaliteit 304

 brOns geslepen  
kwaliteit 304

 brOns spiegel  
kwaliteit 304
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Bij RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzijde ge-
heel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzijde indien 
gewenst voorzien van een PVC-bodem of tapbussen i.c.m. 
draadeinden. 

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-verlichting. 
Het profiel heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 01P en is 
voorzien van een Acrylaat bodem. 

RVS profiel 01P 
Onverlichte doosletter volledig uit RVS

Profiel 5 deluxe 
Direct verlichte aluminium doosletter

Flatbox 4 
Exclusieve 3D-uitstraling

RVS profiel 3 
Verlichte doosletter volledig uit RVS

Profiel 5 deluxe is de nieuwe, meer exclusieve variant van 
het reeds bestaande profiel 5 met CAB-profiel. Deze variant 
heeft als extra, een fraai afgewerkte voorzijde, door gebruik 
te maken van 19 mm translucent acrylox, welke met een 
trapje wordt gefreesd en daardoor deels in de aluminium 
doosletter valt. Hierdoor wordt een 3-dimensionaal effect 
gecreëerd. De dikte van de opstaande rand is zelf te bepalen 
(tussen 3 en 15 mm). Het aluminium wordt in elke gewenste 
kleur gespoten en de letter wordt uitgelicht middels hoog-
waardige LED-verlichting. De diepte van de letter varieert 
van 5 tot 12 cm, afhankelijk van letterhoogte en lettertype.

Aluminium casco gespoten 
in elke gewenste kleur

Fond in 19 mm Acrylox 
translucent, gedeelte dat 
aan de zijkant oplicht naar 
eigen keuze (3-15 mm)

Flatbox 4 kan in tegenstelling tot ‘normale’ lichtbakken ge-
produceerd worden met een geringe diepte van 60, 80 of 120 
mm. De teksten en/of logo’s worden diapositief gelaserd en 
met 19mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waardoor 
het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Ondanks de ge-
ringe diepte van de Flatbox wordt een egale uitlichting ver-
kregen doordat de energiezuinige LED-verlichting wordt ge-
broken door de dikte van het TRANSLUCENTE Acrylox. Alle 
17 kleuren zijn tevens in 3mm dikte leverbaar en zo kan er 
(door dit materiaal in dezelfde kleur achter het diapositieve 
gedeelte te lijmen) worden voorkomen dat er een witte rand 
zichtbaar zal zijn rondom het doorsteekwerk. 



Locatie 
Bergen op Zoom

Materiaal
RVS profiel 01P 
zilver geslepen 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders   

Locatie 
Bavel 

Materiaal
RVS profiel 01P 
zilver geslepen 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders   

Translucente lichtlijnen
Translucente lichtlijnen zijn met een breedte 
van 40 mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de af-
dekking met 19 mm Translucent Acrylox, welke 
ook gedeeltelijk aan de zijkanten uitlicht, heb-
ben de lichtlijnen een exclusieve, driedimensi-
onale uitlichting. Bij een lengte van maximaal 
3.000 mm aan één stuk, kunnen de lichtlijnen 
door middel van inlegprofielen oneindig ver-
lengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor 
geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden 
uitgelicht met waterdichte LED’s en zijn in elke 
gewenste lengte en in 11 verschillende kleuren 
te verkrijgen.

Signled 3 bestaat uit een gelaserde Acrylox 
body van 35 mm en wordt gespoten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur. 
Voor de montage worden glasheldere kunststof 
afstandbuisjes meegeleverd.

Doosletters Signled 3 lichten 
aan de achterzijde uit, waar-
door er een corona om de 
letter wordt gevormd.

Signled 5 bestaat uit een gelaserde body van 
in totaal circa 50 mm Acrylox en wordt gespo-
ten in een 2 componenten lak in elke gewenste 
RAL-kleur. De voorzijde van de body bestaat uit 
Acrylox Translucent 19 mm dik waarmee een 
driedimensionale directe uitlichting wordt ge-
realiseerd. Met de gelaserde body kunnen zeer 
verfijnde vormen worden gecreëerd.

Aluminium U-profiel  
kan in elke gewenste  
RAL-kleur gespoten 
worden (3.000 mm  
per deel)

9 mm

40 mm

40 mm

12V LED-strips, waterproof
(520 mm strip, te verkorten  
per 60 mm)

19 mm Acrylox Translucent 
(2.000 mm per deel)

Indirect verlichte kunststof doosletter 
voorzien van LED-verlichting

Direct verlichte kunststof doosletter 
voorzien van LED-verlichting

Signled 3

Signled 5

in verband met een goede 
uitlichting en lichtreflectie 
kunnen doosletters signled 
3 uitsluitend op een matte en 
licht gekleurde achtergrond 
gemonteerd worden.



Locatie 
Doetinchem 

Materiaal
Profiel 5 Deluxe 
inclusief LED-
verlichting i.c.m. 
acrylox 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders  
 

Locatie 
Bloemendaal

Materiaal
Profiel 5 Deluxe 
inclusief LED-
verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders  

Locatie 
Amsterdam 

Materiaal
RVS Profiel 3  
zilver geslepen incl. 
blauwe LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
kabelgoot /afstand-
buisjes   

Locatie 
IJsselstein 

Materiaal
RVS Profiel 3  
zilver geslepen incl. 
blauwe en gele 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
kabelgoot /afstand - 
buisjes   



Locatie 
Aalsmeer 

Materiaal
Translucent 
lichtlijnen voorzien 
van LED-verlichting 
i.c.m. doosletters 

Montage
Direct op de  
ondergrond  
gemonteerd   

Locatie 
Beursstand 

Materiaal
Flatbox 4 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
staalkabels 



Uw specialist


