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Signing is een algemene omschrijving 

waarvan men vaak alleen maar denkt aan 

een lichtreclame op het dak. Signing is 

echter veel meer dan dat. Een bedrijf dat 

zijn signing goed voor elkaar heeft presteert 

over het algemeen beter dan bedrijven die 

hier onvoldoende aandacht aan schenken.

Signing zorgt ervoor dat uw huisstijl, merk 

of product herkenbaar is voor uw klanten. 

Met deze catalogus heeft u alle producten 

binnen handbereik om dit te bereiken. Van 

uitgebreide mogelijkheden op het gebied 

van lichtreclame, zuilen en frames tot 

bewegwijzering, brochurehouders en folder-

standaards.

Er is achter in de catalogus een uitgebreid 

trefwoordenregister opgenomen zodat u 

snel en doelgericht kunt vinden wat u 

zoekt. Maar het is ook zeer zeker de moeite 

waard om alle andere productgroepen 

rustig door te bladeren. De catalogus is 

handig ingedeeld in de belangrijkste hoofd-

stukken en zijn gerangschikt in producten 

voor een binnen- of een buitentoepassing.

Nadat u een keus heeft gemaakt uit alle 

mogelijkheden geven wij u graag een 

vrijblijvend advies en/of prijsopgave hoe 

we tot een fraai eindproduct komen met 

behulp van onze mogelijkheden op het 

gebied van full colour printwerk of belettering.

Wij onderscheiden ons door:

 - Zeer veel keuze

 - Uitgebreide mogelijkheden tot   

   maatwerk

 - Snelle levering en nalevering

 -  Een goed advies en een uitstekende 

begeleiding

Wij wensen u veel leesplezier!
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Hartelijk dank voor uw interesse in onze producten. Middels deze 

catalogus geven wij u een totaaloverzicht van onze mogelijkheden 

op het gebied van signing.
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Goede bewegwijzering 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; entreezuilen, 

welkomstborden, routeborden, liftborden, 

verdiepingsborden, deurborden, pictogrammen 

etc. etc. Dankzij een eenvoudig wissel-

systeem kunt u veranderingen gemakkelijk 

zelf aanbrengen.

Veiligheids- en vluchtwegmarkering en 

plattegrondborden: U voorkomt chaos bij 

calamiteiten indien u op strategische punten 

in uw pand gebruik maakt van duidelijke 

veiligheids-, vluchtwegmarkering en platte-

gronden die eventueel kunnen oplichten als 

er onvoldoende omgevingszicht is.

Met de kennis en ervaring in huis om 

complete bewegwijzeringsplannen samen 

te stellen dragen wij zorg voor een logische 

en functionele vertaling van uw wensen in 

de praktijk. Daarnaast kunt u met onze 

software alle papiergedragen borden voort-

aan zelf muteren en is uw bewegwijzering 

altijd up-to-date.
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Norm is een strak en vlak aluminium bewegwijze-

ringssysteem met zeer veel mogelijkheden qua 

uitstraling. In dit systeem is het eenvoudig 

mogelijk om met een combinatie van papierinserts 

en vlakke beplating te werken. Daardoor is zowel 

het wisselen makkelijk door u zelf te doen maar 

is het ook mogelijk om vaste teksten in een 

belettering uit te voeren.

Verder is er binnen het systeem een breed 

assortiment aan bordsoorten en afmetingen 

verkrijgbaar zodat u in het gehele gebouw een fraaie 

en uniforme uitstraling kunt realiseren.

Wijzigen van de papierinserts kan met behulp van een 

zuignap, u heeft geen speciaal gereedschap nodig.
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Norm deurhouder

De Norm deurhouder is een vlakke aluminium houder waarin een kunststof 

acrylaatplaatje wordt geplaatst. Naar keuze is de deurhouder ook leverbaar 

met een vast beletterbaar tekstdeel. Alle varianten zijn ook beschikbaar met 

een vrij/bezet inzet.

Standaard afmetingen, B x H

108,5 x 108,5 mm

152 x 152 mm

Portrait    Landscape

100 x 150 mm (A6)   150 x 100 mm (A6)

148,5 x 210 mm (A5)  210 x 148,5 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)    297 x 210 mm (A4)

297 x 420 mm (A3)  420 x 297 mm (A3)

Norm baliehouder

De Norm baliehouder is een vlakke aluminium houder waarin een kunststof 

acrylaatplaatje wordt geplaatst. De baliehouder is voorzien van een acrylaat 

houder zodat deze vrijstaand kan worden toegepast. 

Standaard afmetingen, B x H

152 x 108,5 mm (A6 landscape)

210 x 148,5 mm (A5 landscape)

297 x 210 mm (A4 landscape)

420 x 297 mm (A3 landscape)

Norm zuil
Deze strak vormgegeven zuil is voorzien van een vlakke beplating van aluminium 

sandwichpaneel. Tegen meerprijs leverbaar in geanodiseerd aluminium.  

Leverbaar in diverse afmetingen. Profieldiepte is 46 mm.

Standaard afmetingen, B x H

600 x 1000 mm 800 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 1250 x 1000 mm

600 x 1500 mm 800 x 1500 mm 1000 x 1500 mm 1250 x 1500 mm

600 x 1800 mm 800 x 1800 mm 1000 x 1800 mm 1250 x 1800 mm

600 x 2200 mm 800 x 2200 mm 1000 x 2200 mm 1250 x 2200 mm

600 x 2950 mm 800 x 2950 mm 1000 x 2950 mm 1250 x 2950 mm
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Norm 14 wandbord

Norm 14 wandbord voorzien van vlakke beplating. Leverbaar in kleur wit en 

geborstelde alu look. Beplating is wisselbaar. Profieldiepte is 14 mm.

Standaard breedtes:

600 mm, 800 mm, 1000 mm

Standaard hoogtes:

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

225 mm

250 mm

Norm

Norm uitkrager

Het Norm uithangbord is een dubbelzijdig vlakke aluminium houder met een 

vast beletterbaar tekstdeel. Leverbaar in kleur wit en geborstelde rvs look.

Standaard afmetingen, B x H

152 x 152 mm

213,5 x 213,5 mm

Norm 14 hangbord

Norm 14 hangbord voorzien van vlakke beplating. Leverbaar in kleur wit en 

geborstelde rvs look. Beplating is wisselbaar. Profieldiepte is 14 mm. Het 

hangbord wordt geleverd met een ophangset bestaande uit staalkabel van 

1000 mm en caddy-clip t.b.v. systeemplafond of ophangbus t.b.v. vast 

plafond. (U dient de bevestigingsset op te geven bij uw bestelling.)

Standaard breedtes:

600 mm, 800 mm, 1000 mm

Standaard hoogtes:

100 mm

125 mm

150 mm

175 mm

200 mm

225 mm

250 mm

275 mm

300 mm

325 mm

350 mm

375 mm

400 mm

425 mm

450 mm

475 mm

500 mm

525 mm

550 mm

575 mm

600 mm

275 mm

300 mm

325 mm

350 mm

375 mm

400 mm

425 mm

450 mm

475 mm

500 mm

525 mm

550 mm

575 mm

600 mm

625 mm

650 mm

675 mm

700 mm

725 mm

750 mm

775 mm

800 mm

825 mm

850 mm

875 mm

900 mm

925 mm

950 mm

975 mm

1000 mm

detail Norm 14
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Norm 30 wandbord

Norm 30 wandbord voorzien van vlakke beplating. Leverbaar in kleur wit 

en geborstelde rvs look. Beplating is wisselbaar. Profieldiepte is 30 mm.

Standaard breedtes:

600 mm, 800 mm, 1000 mm

Standaard hoogtes:

975 mm

1000 mm

Norm 30 hangbord

Norm 30 hangbord voorzien van vlakke beplating. Leverbaar in kleur wit 

en geborstelde rvs look. Beplating is wisselbaar. Profieldiepte is 27 mm. 

Het hangbord wordt geleverd met een ophangset bestaande uit staalkabel 

van 1000 mm en caddy-clip t.b.v. systeemplafond of ophangbus t.b.v. vast 

plafond. (U dient de bevestigingsset op te geven bij uw bestelling.)

Standaard breedtes:

600 mm, 800 mm, 1000 mm

Standaard hoogtes:

975 mm

1000 mm

detail Norm 30

275 mm

300 mm

325 mm

350 mm

375 mm

400 mm

425 mm

450 mm

475 mm

500 mm

525 mm

550 mm

575 mm

600 mm

625 mm

650 mm

675 mm

700 mm

725 mm

750 mm

775 mm

800 mm

825 mm

850 mm

875 mm

900 mm

925 mm

950 mm

275 mm

300 mm

325 mm

350 mm

375 mm

400 mm

425 mm

450 mm

475 mm

500 mm

525 mm

550 mm

575 mm

600 mm

625 mm

650 mm

675 mm

700 mm

725 mm

750 mm

775 mm

800 mm

825 mm

850 mm

875 mm

900 mm

925 mm

950 mm
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Het Vista systeem bestaat uit een serie van 

gebogen aluminium profielen speciaal ontworpen 

als een behuizing voor verschillende typen van 

bewegwijzeringsinserts. 

Door het unieke insertsysteem kunt u de borden 

eenvoudig met papierinserts maar ook van 

aluminium of allerlei soorten kunststof beplating 

voorzien. Daarnaast kunt u vanzelfsprekend ook 

fotolumiscente (nalichtende) veiligheidssignalering, 

vinyl of full colour afbeeldingen toepassen. 

De profielen kunnen op elke gewenste lengte 

worden afgekort en worden voorzien van een 

aluminium eindkap. Met behulp van schroeven, 

dubbelzijdige tape of kit kunnen de profielen zeer 

eenvoudig in horizontale of verticale positie 

worden gemonteerd. Deze bevestigingsartikelen 

zijn vanzelfsprekend bij ons verkrijgbaar. 

Daarnaast is er een brede range aan mogelijkheden 

om het profiel aan het plafond, de vloer of als 

uithangbord aan de wand te monteren. 

Standaard afwerking van de profielen is blank 

geanodiseerd, alle profielen zijn verkrijgbaar in 

veel verschillende afmetingen. 

Het uitwisselen van de papierinserts gebeurt met 

een zuignap. U heeft verder geen gereedschap 

nodig.
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Vista hangbord

Deze dubbelzijdige borden zijn standaard voorzien van aluminium 

eindkappen en aluminium beplating. Kunststof beplating behoort ook tot de 

mogelijkheden. De borden kunnen ook met behulp van een separatiestrip 

worden opgedeeld in stroken met een materiaal naar keuze. Het hangbord 

wordt geleverd met een ophangset bestaande uit perlon koord van 1000 mm 

en caddy-clip t.b.v. systeemplafond of ophangbus t.b.v. vast plafond. 

(U dient de bevestigingsset op te geven bij uw bestelling.)

Vista wandbord

Deze borden zijn standaard voorzien van een aluminium geanodiseerde 

eindkap en aluminium beplating. Eventuele kunststof beplating behoort 

ook tot de mogelijkheden. De borden kunnen ook met behulp van een 

separatiestrip worden opgedeeld in stroken met een materiaal naar 

keuze.

Vista deurhouder

Geleverd met aluminium geanodiseerde eindkap. Naast de standaard-

afmetingen is het mogelijk de deurhouder in afwijkende maten te leveren. 

De deurhouders worden standaard geleverd met een antireflexplaatje. Ze 

zijn makkelijk zelf te wijzigen m.b.v. een papierinsert. Naar keuze is ook 

een vrij/niet storen element leverbaar.

Standaard afmetingen, B x H

150 x 150 mm

210 x 210 mm

100 x 150 mm (A6)

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)

300 x 420 mm (A3)

Standaard breedtes:

600 mm en 800 mm

Standaard hoogtes:

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

Standaard breedtes:

600 mm en 800 mm

Standaard hoogtes:

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

300 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm

650 mm

500 mm

550 mm

600 mm

700 mm

750 mm

800 mm

850 mm

900 mm

950 mm

1000 mm
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Vista baliehouder (Boomerang)

Vrijstaande baliehouder voorzien van aluminium eindkappen. De papierinsert 

is eenvoudig door u zelf te wijzigen.

Standaard afmetingen, B x H

150 x 100 mm (A6)

210 x 150 mm (A5)

297 x 210 mm (A4)

Vista baliehouder (Kangaroo)

Vrijstaande baliehouder voorzien van aluminium eindkappen. De papierinsert 

is eenvoudig door u zelf te wijzigen.

Standaard afmetingen, B x H

100 x 150 mm (A6)

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)

300 x 420 mm (A3)

Vista uithangbord

Deze dubbelzijdige borden zijn standaard voorzien van aluminium 

eindkappen. De borden zijn verkrijgbaar in portrait of landscape. Bij portrait 

wordt het bord voorzien van een stalen zwart gepoedercoate wandsteun 

waardoor het bord iets van de muur afkomt. Bij landscape wordt het bord 

voorzien van een stalen zwart gepoedercoate voetplaat waardoor het bord 

tegen de muur aan zit.

Standaard afmetingen, B x H

Portrait    Landscape

100 x 150 mm (A6)   150 x 100 mm (A6)

150 x 210 mm (A5)   210 x 150 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)   297 x 210 mm (A4)

300 x 420 mm (A3)

Vista
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Vista zuil slim design

Dubbelzijdige licht gebolleerde zuil, onverlicht. Opgebouwd uit staanders 

die vlak tegen elkaar zijn geplaatst, slanke uitvoering. Voorzien van 6 mm 

dikke stalen voetplaat (zwart gepoedercoat) en geanodiseerde aluminium 

beplating. Aan de bovenzijde afgewerkt met aluminium eindkap. 

Standaard afmetingen

V300, V600 en V800 zijn de verkrijgbare breedtes 

(is de maat van de aluminium eindkap).

De hoogte is door u zelf te bepalen met een maximum van 2500 mm.

De V300 zuil is niet voorzien van beplating. De V600 en V800 zijn standaard 

uitgevoerd met geanodiseerde aluminium beplating. Kunststof beplating 

behoort ook tot de mogelijkheden.
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Een fraai en strak vormgegeven glazen 

bewegwijzeringssysteem. Chique en tijdloos en 

geschikt voor nagenoeg elke omgeving.

Het Glass systeem bestaat uit een breed 

assortiment glazen borden die op vele manieren 

te gebruiken zijn. In de standaard afmetingen tot 

en met A3 formaat bestaat het systeem uit 2 

glasplaten die bij elkaar worden gehouden d.m.v. 

ronde RVS afstandhouders. 

Tussen de glasplaten kan het opaalpapier met 

behulp van een laserprinter van de gewenste 

tekst of logo voorzien worden. Hierdoor is het 

zeer eenvoudig om zelf het systeem te muteren en 

up-to-date te houden. 

Afmetingen die groter zijn dan A3 formaat bestaan 

uit één glasplaat en kunnen eenvoudig worden 

voorzien van vinyl of full colour belettering. 

Het uitwisselen van de insert gebeurt met een 

inbusschroevendraaier.



17

Glass deurhouder

Standaard uitgevoerd met 2 glasplaatjes van elk 4 mm dikte, voorzien van 

2 ronde RVS afstandhouders ø 13 x 20 mm. Tussen de glasplaatjes kan een 

opaalpapier worden geplaatst dat kan worden voorzien van de gewenste 

teksten en/of logo. 

De nokken zijn zowel op korte als op de lange zijde beschikbaar.

Standaard afmetingen, B x H

120 x 120 mm

210 x 210 mm

100 x 150 mm (A6)

150 x 210 mm (A5)

Glass wandbord

Standaard uitgevoerd met 2 glasplaatjes van elk 4 mm dikte, voorzien van 

4 ronde RVS afstandhouders ø 13 x 20 mm. Tussen de glasplaatjes kan een 

opaalpapier worden geplaatst dat kan worden voorzien van de gewenste 

teksten en/of logo. Afmetingen groter dan A3 formaat worden geleverd in 

enkel glas van 8 mm dikte. Deze kunnen met vinyl of full-colour belettering 

worden voorzien van teksten en/of logo.

Standaard afmetingen, B x H

150 x 210 mm (A5)

210 x 210 mm

297 x210 mm (A4)

420 x 297 mm (A3)

600 x 150 mm

600 x 200 mm

600 x 250 mm

600 x 300 mm

Glass hangbord

Standaard uitgevoerd in één enkele glasplaat van 8 mm dikte, voorzien van 

2 ronde RVS afstandhouders op de lange zijde. De glasplaat kan met vinyl 

of full-colour belettering worden voorzien van teksten en/of logo. Het hang-

bord wordt geleverd met een ophangset bestaande uit perlon koord van 

1000 mm en caddy-clip t.b.v. systeemplafond of ophangbus t.b.v. vast 

plafond.  (U dient de bevestigingsset op te geven bij uw bestelling.)

Standaard afmetingen, B x H

600 x 150 mm

600 x 200 mm

600 x 250 mm

600 x 300 mm

600 x 400 mm
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Glass uitkrager

Standaard uitgevoerd met 2 glasplaatjes van elk 4 mm dikte, voorzien van 

2 ronde RVS afstandhouders ø 17 x 33 op de lange zijde. Tussen de glas-

plaatjes kan een opaalpapier worden geplaatst dat kan worden voorzien 

van de gewenste teksten en/of logo.

Standaard afmetingen, B x H

210 x 210 mm

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)

Losse onderdelen Glass

-  Bevestigingsset t.b.v. RVS afstandhouder, bestaande uit een plug en een 

stelschroef of stokschroef

- Ophangset t.b.v. hangborden, bestaande uit perlon koord van 1000 mm  

 en een caddy clip voor bevestiging aan systeemplafond of een ophang-  

  bus voor bevestiging aan vast plafond.

- RVS afstandhouder ø 13 x 20 mm, t.b.v. wandbevestiging Glass

- RVS afstandhouder ø 25 x 20 mm, t.b.v. wandbevestiging Glass

- RVS hangafstandhouder ø 17 x 33 mm, t.b.v. plafondbevestiging Glass

- Insertpapier opaal polyesterfolie 100 vel, ongestanst A4

- Insertpapier opaal polyesterfolie 100 vel, ongestanst A3

(Voor meer voorbeelden van losse onderdelen zie ‘afstandhouders’ pag. 68.)

Glass baliehouder

Standaard uitgevoerd met 2 glasplaatjes van elk 4 mm dikte, voorzien 

van 2 ronde RVS afstandhouders. Er zijn 2 soorten RVS afstandhouders.  

Bij een “liggende” baliehouder wordt een 30° schuine afstandhouder 

geleverd waarbij de nokken aan de bovenzijde geplaatst worden. Bij een 

staand model een 60° afstandhouder. Tussen de glasplaatjes kan een 

opaalpapier worden geplaatst dat kan worden voorzien van de gewenste 

teksten en/of logo.

Standaard afmetingen, B x H

150 x 80 mm

297 x 80 mm

Glass
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Glass binnenzuil

Bestaat uit één glasplaat (veiligheidsglas) met een dikte van 10 mm 

geplaatst in een voet van 400 mm breed. De voet bestaat uit 2 licht 

gebolleerde geanodiseerde aluminium delen die scharnierend zijn 

gekoppeld. De glasplaat wordt hier tussen geklemd.

Standaard afmetingen, B x H

600 x 1500 mm

600 x 1800 mm

800 x 1500 mm

800 x 1800 mm



Licht gebolleerd aluminium bewegwijzeringssysteem.

Het Convex systeem bestaat uit geanodiseerde 

aluminium profielen. De profielen bestaan uit de 

volgende breedtematen: 50 mm, 75 mm, 105 mm, 

120 mm, 150 mm, 210 mm en 300 mm en kunnen 

op elke gewenste lengte worden afgekort. 

De standaard maten worden voorzien van een 

antireflexplaatje en zwarte of grijze kunststof 

eindkappen. De eindkappen worden met schroeven 

bevestigd aan het profiel.

Uitwisselen van de papierinsert gaat door middel 

van een zuignap. U heeft verder geen gereedschap 

nodig.

Co
nv

ex
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Convex deurhouder

Geanodiseerde aluminium deurhouder voorzien van zwarte of grijze kunststof 

eindkappen en een antireflexplaat. Ook leverbaar met aluminium eindkappen.

Makkelijk zelf te wijzigen m.b.v. een papierinsert.

Alle varianten zijn ook beschikbaar met een vrij/bezet schuifelement.

Standaard afmetingen, B x H

105 x 150 mm (A6)

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)

300 x 420 mm (A3)

Convex hangbord

Geanodiseerd aluminium dubbelzijdig hangbord voorzien van zwarte of grijze 

kunststof eindkappen. Ook leverbaar met aluminium eindkappen Bij deze 

borden wordt de tekst rechtstreeks op het aluminium profiel beletterd.

Standaard afmetingen, B x H

     

600 x 105 mm

600 x 150 mm

Convex wandbord

Geanodiseerd aluminium wandbord voorzien van zwarte of grijze kunststof 

eindkappen. Ook leverbaar met aluminium eindkappen Bij deze borden 

wordt de tekst rechtstreeks op het aluminium profiel beletterd.

Standaard afmetingen, B x H

600 x 105 mm

600 x 150 mm
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Aluminium bewegwijzeringssysteem voorzien van 

inox eindtabs.

Het Plato systeem bestaat uit een serie van gebogen 

geanodiseerde aluminium profielen. De profielen 

kunnen op elke gewenste lengte worden afgekort en 

worden voorzien van inox tabs. Met behulp van 

dubbelzijdige tape of kit kunt u de profielen zeer 

eenvoudig in horizontale en vertikale positie aan de 

wand monteren. De bevestigingsartikelen zijn 

vanzelfsprekend bij ons verkrijgbaar.

Daarnaast is het mogelijk het profiel als hangbord of 

uithangbord toe te passen. De borden tot en met 

A3-formaat zijn standaard voorzien van een 

antireflexplaatje. Het uitwisselen van de papierinserts 

gebeurt met een zuignap. U heeft verder geen 

gereedschap nodig.
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Plato deurhouder

Geanodiseerde aluminium deurhouder voorzien van 4 inox tabs en een 

antireflexplaat. Makkelijk zelf te wijzigen m.b.v. een papierinsert.

Standaard afmetingen, B x H

104 x 150 mm (A6)

164 x 210 mm staand (A5) 

224 x 149 mm liggend (A5) 

224 x 297 mm (A4)

311 x 420 mm (A3)

Plato wandbord

Geanodiseerd aluminium wandbord voorzien van 4 inox tabs. Bij deze 

borden wordt de tekst rechtstreeks op het aluminium profiel beletterd.

Standaard afmetingen, B x H

600 x 104 mm

600 x 134 mm

600 x 164 mm

600 x 224 mm

600 x 311 mm

Plato hangbord

Geanodiseerd aluminium dubbelzijdig hangbord voorzien van 8 inox tabs.  

Bij deze borden wordt de tekst rechtstreeks op het aluminium profiel beletterd.

Standaard afmetingen, B x H

600 x 104 mm

600 x 134 mm

600 x 164 mm



M
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Vlak aluminium bewegwijzeringssysteem.

Module is een uitgebreid systeem bestaande uit 

diverse vlakke aluminium profielen. De profielen 

kunnen enkelvoudig, maar ook als samengestelde 

bewegwijzering worden toegepast.

De vlakke aluminium profielen zijn geschikt om te 

worden beletterd, maar er zijn ook enkele profielen 

verkrijgbaar waar met papier of graveermateriaal 

kan worden gewerkt. De omrandingsprofielen zijn 

tevens in verschillende vormen verkrijgbaar nl. vlak, 

rond en driehoekig zodat u naar keuze kunt variëren. 

De profielen zijn geanodiseerd. 
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Module deurhouder 

Module deurhouder is een aluminium vlakke deurhouder voorzien van 

zwarte of grijze eindkappen. De profielen zijn op elke gewenste hoogte te 

zagen. Leverbaar in tekstpanelen om te beletteren en sliderpanelen die met 

een papierinsert kunnen worden uitgevoerd.

Standaard afmetingen, B x H

93 x 100 mm slider

93 x 120 mm slider

93 x 150 mm slider

Module wandbord

Een module wandbord kan naar keuze uit één of meerdere profielen én van 

verschillende afmetingen worden samengesteld.

Standaard afmetingen, B x H

1 regel 600 x 62 mm

2 regels, 600 x 62 mm totaal 600 x 124 mm

3 regels, 600 x 62 mm totaal 600 x 186 mm

4 regels, 600 x 62 mm totaal 600 x 248 mm

5 regels, 600 x 62 mm totaal 600 x 310 mm

1 regel 800 x 62 mm

2 regels, 800 x 62 mm totaal 800 x 124 mm

3 regels, 800 x 62 mm totaal 800 x 186 mm

4 regels, 800 x 62 mm totaal 800 x 248 mm

5 regels, 800 x 62 mm totaal 800 x 310 mm

1 regel 600 x 93 mm

2 regels, 600 x 93 mm totaal 600 x 186 mm

3 regels, 600 x 93 mm totaal 600 x 279 mm

4 regels, 600 x 93 mm totaal 600 x 372 mm

5 regels, 600 x 93 mm totaal 600 x 465 mm

1 regel 800 x 93 mm

2 regels, 800 x 93 mm totaal 800 x 186 mm

3 regels, 800 x 93 mm totaal 800 x 279 mm

4 regels, 800 x 93 mm totaal 800 x 372 mm

5 regels, 800 x 93 mm totaal 800 x 465 mm
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Module hangbord

Een module hangbord bestaat uit 2 samengestelde borden die ruggelings 

aan elkaar bevestigd worden en middels 2 ophangclips opgehangen 

worden. De borden worden door de kunststof zwarte of grijze eindkappen 

bijeengehouden. Leverbaar met verschillende soorten ophangsets.

Standaard afmetingen, B x H

1 regel 600 x 62 mm

2 regels, totaal 600 x 124 mm

3 regels, totaal 600 x 186 mm

1 regel 800 x 62 mm

2 regels, totaal 800 x 124 mm

3 regels, totaal 800 x 186 mm

1 regel 600 x 93 mm

2 regels, totaal 600 x 186 mm

3 regels, totaal 600 x 279 mm

1 regel 800 x 93 mm

2 regels, totaal 800 x 186 mm

3 regels, totaal 800 x 279 mm

Module uithangbord

Een module uithangbord bestaat uit 2 enkelzijdige tekstpanelen welke middels 

de dubbelzijdige kunststof eindkappen (zwart of grijs) aan de muur bevestigd 

worden.

Standaard afmetingen, B x H

Tekstpaneel 

93 x 150 mm

125 x 150 mm

156 x 150 mm

Module
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Module (led)binnenzuil

Aluminium geanodiseerde beplating onverlicht, B x H

690 x 1500 mm

690 x 1800 mm

690 x 2000 mm

890 x 1500 mm

890 x 1800 mm

890 x 2000 mm

Module presentiebord

Standaard leverbaar als uitvoering met 5, 10 of 20 persoonsnamen. De namen 

zijn d.m.v. een papierinsert door u zelf te wisselen.

Standaard afmetingen, B x H

Presentiebord opgebouwd uit 1 rij + 1 kopregel (62 mm)

5 namen 359 x 217 mm

10 namen 359 x 372 mm

20 namen 359 x 682 mm
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Een goede bewegwijzering start aan de 

buitenzijde van uw pand of terrein. 

Bewegwijzering hoort te staan op de plaats 

die men verwacht. Dus houd rekening met 

de kijkafstand, de kijkhoek, de grootte van 

een zuil of frame en niet te vergeten de 

kleur en het contrast met de te lezen tekst.

Verder moet u nadenken over het lettertype, 

dient de tekst ‘s avonds leesbaar te zijn en 

moet er dus verlichting worden ingebouwd. 

Als u over al deze aspecten heeft nagedacht 

moet u de keus maken of er een wat grotere 

zuil komt te staan of dat u met een frame 

gaat werken waar tekstpanelen in worden 

geplaatst. Verder kan de vorm van een zuil 

of frame worden gekozen, vlak en strak of 

liever een gebolleerd model.

Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar 

de indeling van uw terrein, zijn er meerdere 

entrees en moet er wellicht op het terrein zelf 

ook nog worden doorverwezen. Aangekomen 

bij de parkeerplaats kunt u kiezen om tevens 

parkeerplaatsen toe te wijzen aan het bezoek, 

wellicht is een mindervalide parkeerplaats 

gewenst.

U ziet in deze brochure een uitgebreid aantal 

mogelijkheden om tot een goede buiten-

bewegwijzering te komen, mocht u een advies 

nodig hebben dan horen we dat graag!
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Een goede verwijzing op uw terrein is net zo 

belangrijk als de lichtreclame op het dak. Met onze 

frames heeft u de keuze uit verschillende elementen 

die allemaal in onderhoudsvrij geanodiseerd 

aluminium of naar keuze in elke gewenste RAL 

kleur uitgevoerd zijn.

Het systeem is volledig modulair van opbouw en 

u kunt naar keuze een frame samenstellen met 

tekstpanelen uit 1 of meerdere maten. Ook is het 

mogelijk een beplating uit één stuk in het frame 

te plaatsen hiervoor zijn speciale klempanelen 

verkrijgbaar.

De staanders zijn leverbaar in diverse doorsnedes 

en maten. Daarnaast is het ook mogelijk een 

beplating uit één stuk in het frame te plaatsen, 

hiervoor zijn speciale klempanelen verkrijgbaar. 

De frames zijn ook met een lichtkoof aan één of 

twee zijden uit te voeren waardoor er ’s avonds 

een uitstekende attentiewaarde ontstaat. Verder 

zijn de frames ook leverbaar met een beplating uit 

één stuk in aluminium sandwich paneel.

U ziet het, talloze mogelijkheden zorgen ervoor 

dat er een fraaie bewegwijzering ontstaat die bij 

uw bedrijf past!
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Frame staanders ø 60 mm

Frame bestaande uit ronde aluminium geanodiseerde staanders. Leverbaar 

met tekstpanelen of voorzien van aluminium sandwichpaneel beplating. 

Tevens leverbaar met volledig plaatmateriaal. Ook in RAL kleuren leverbaar.

Standaard afmetingen, B

1000, 1500 en 2000 mm

Frame staanders vierkant    80 mm

Frame bestaande uit vierkante aluminium geanodiseerde staanders. 

Leverbaar met tekstpanelen. Tevens leverbaar met volledig plaatmateriaal. 

Ook in RAL kleuren leverbaar.

Standaard afmetingen, B

1000, 1500 en 2000 mm

Frame staanders ø 90 mm

Frame bestaande uit ronde aluminium geanodiseerde staanders. Leverbaar 

met tekstpanelen. Tevens leverbaar met volledig plaatmateriaal. Ook in RAL 

kleuren leverbaar.

Standaard afmetingen, B

1000, 1500 en 2000 mm
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Frames
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Een mooie robuuste zuil voor uw pand is een 

uitstekende manier om uw bedrijfsnaam helder 

weer te geven. En natuurlijk wilt u er voor zorgen 

dat u een eigen identiteit uitstraalt. Gelukkig voor 

u hebben wij een zeer uitgebreide keus op het 

gebied van zuilen.

Naast dat de zuilen in allerlei afmetingen verkrijgbaar 

zijn kunt u ook nog kiezen uit een zwaar of juist een 

wat lichter zijprofiel. De zuil kan in een geanodiseerde 

afwerking worden geleverd maar naar keus zijn er 

ook vele RAL kleuren mogelijk.

Verder kunt u nog kiezen uit zuilen die licht gebol-

leerd zijn of een volledig vlakke beplating hebben 

en daarbij heeft u ook nog de keuze uit een verlich-

te of onverlichte variant. U ziet het, u vraagt en wij 

draaien.

Met alle verscheidenheid aan keuze op gebied van 

belettering of full colour printen bent u er van 

verzekerd dat men u voortaan prima weet te vinden. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende 

prijsopgave!
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Outdoor zuil aluminium ø 60, ø 90 onverlicht

Dubbelzijdige licht gebolleerde zuil, onverlicht. Opgebouwd uit staanders 

ø 60 mm of ø 90 mm met daarop een stevig totemprofiel. Voorzien van 

doorlopende staanders 700 mm en geanodiseerde beplating. Afgewerkt 

aan boven- en onderzijde met een aluminium eindkap van 3 mm dik met 

omgezette lippen. Wordt compleet geassembleerd geleverd.

Standaard afmetingen

Outdoor zuil light ø 90, verlicht

Dubbelzijdige licht gebolleerde zuil, verlicht. Opgebouwd uit staanders      

ø 90 mm met daarop een stevig totemprofiel. Voorzien van doorlopende 

staanders 700 mm en opaal acrylaat beplating. Afgewerkt aan de boven- en 

onderzijde met een aluminium eindkap van 3 mm dik met omgezette 

lippen. Wordt compleet geassembleerd met LED verlichting geleverd.

Standaard afmetingen

Vista post

Deze dubbelzijdige zuil is volledig opgebouwd uit geanodiseerde aluminium 

profielen. De doorlopende staander geeft de zuil een chique uitstraling.

Standaard afmetingen, B x H

Vista Post zuil staander ø 80 mm

800 x 1500 mm

800 x 2000 mm

800 x 2500 mm

Vista Post zuil staander ø 100 mm

1000 x 1500 mm 

1000 x 2000 mm

1000 x 2500 mm

Breedte Hoogte

800 mm

1000 mm

1250 mm

 

1500, 2000, 2500, 3000 mm

1500, 2000, 2500, 3000 mm

1500, 2000, 2500, 3000 mm

Breedte Hoogte

ø 60 mm 800 mm 

1000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

ø 90 mm 800 mm

1000 mm

1250 mm

1500, 2000, 2500, 3000 mm

1500, 2000, 2500, 3000 mm

1500, 2000, 2500, 3000 mm
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Indoor en outdoor Globe zuil 85 mm

Dubbelzijdige vlakke zuil, onverlicht. Opgebouwd uit staanders ø 85 mm 

met daartussen een stevig boxprofiel. Voorzien van doorlopende staanders 

700 mm en geanodiseerde aluminium beplating. Afgewerkt aan boven- en 

onderzijde met een aluminium eindkap. Als optie leverbaar met ingebouwde 

monitor t.b.v. narrowcasting (alleen binnentoepassing).

Standaard afmetingen

Outdoor Globe zuil 180 mm

Dubbelzijdige vlakke zuil, onverlicht. Opgebouwd uit staanders ø 180 mm 

met daartussen een stevig boxprofiel. Voorzien van doorlopende staanders 

700 mm en geanodiseerde aluminium beplating. Afgewerkt aan boven- en 

onderzijde met een aluminium eindkap. 

Standaard afmetingen

Outdoor Globe zuil 135 mm

Dubbelzijdige vlakke zuil, onverlicht. Opgebouwd uit staanders ø 135 mm 

met daartussen een stevig boxprofiel. Voorzien van doorlopende staanders 

700 mm en geanodiseerde aluminium beplating. Afgewerkt aan boven- en 

onderzijde met een aluminium eindkap.

Standaard afmetingen

Zuilen

Breedte Hoogte

600 mm 

800 mm 

1000 mm 

1250 mm  

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

Breedte Hoogte

600 mm 

800 mm 

1000 mm 

1250 mm  

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

Breedte Hoogte

600 mm 

800 mm 

1000 mm 

1250 mm  

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
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Sandwich beplating vlakke zuil

Dubbelzijdige onverlichte vlakke zuil. Opgebouwd uit aluminium staanders 

en afgewerkt met sandwich paneel beplating van 3 mm dikte. Afwerking naar 

keuze in wit of RVS look. Wordt geassembleerd geleverd met doorlopende 

staanders van 700 mm. Afwiijkende afmetingen  en maatwerk op aanvraag.

Standaard afmetingen

Breedte Hoogte

600 mm 

800 mm 

1000 mm 

1250 mm  

1000, 1500, 1800, 2200, 2500, 2950 mm

1000, 1500, 1800, 2200, 2500, 2950 mm

1000, 1500, 1800, 2200, 2500, 2950 mm

1000, 1500, 1800, 2200, 2500, 2950 mm



Onze lichtbakken zijn verkrijgbaar in een groot 

aantal verschillende profielafmetingen en zowel 

enkel- als dubbelzijdig leverbaar in verschillende 

dieptematen.

De lichtbakken worden compleet geassembleerd 

en voorzien van ingebouwde LED verlichting gele-

verd. De voorzijde is afgewerkt met 3 mm wit opaal 

acrylaat beplating en de achterzijde bestaat uit een 

stabiele witte beplating.

Li
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Lichtbak 110 mm enkelzijdig

Lichtbak standaard profiel 110 mm diep. Geanodiseerd profiel, recht glad. 

LED modules volgens CE-norm. Voorzien van 3 mm opaalplaat en 3 mm 

sandwich plaat aan de achterzijde. 

Standaard afmetingen

Lichtbak 201 mm enkelzijdig

Lichtbak standaard profiel 201 mm diep. Geanodiseerd profiel, recht glad. 

LED modules volgens CE-norm. Voorzien van 3 mm opaalplaat en 3 mm 

sandwich plaat aan de achterzijde.

Standaard afmetingen

Lichtbak 170 mm enkelzijdig

Lichtbak standaard profiel 170 mm diep. Geanodiseerd profiel, recht glad. 

LED modules volgens CE-norm. Voorzien van 3 mm opaalplaat en 3 mm 

sandwich plaat aan de achterzijde.

Standaard afmetingen

Breedte Hoogte

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

Breedte Hoogte

500 mm

1000 mm

1500 mm

2500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

500, 750, 1000, 1250 en 1500 mm

Hoogte

500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 2500 mm

500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 2500 mm

500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 2500 mm

500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 2500 mm

500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000 en 2500 mm

Breedte

500 mm

1000 mm

1500 mm

2500 mm

3000 mm
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Lichtbak 170 mm dubbelzijdig, standaard profiel

Lichtbak standaard profiel 170 mm diep. Geanodiseerd profiel, recht glad. 

LED modules volgens CE-norm. Voorzien van 3 mm opaalplaat aan 

voorzijde en achterzijde. Compleet geassembleerd geleverd met montage-

steunen voor wandmontage.

Standaard afmetingen

Lichtbakken

Breedte Hoogte

500 mm

750 mm

1000 mm

500 en 750 mm

500, 750 en 1000 mm

500, 750 en 1000 mm



41



Pa
rk

ee
rb

or
de

n
Parkeerborden vormen een essentieel onderdeel 

van de buitenbewegwijzering en verhogen de 

gastvrijheid voor uw bezoekers.

Wij leveren diverse parkeersystemen voor wand, 

paal, en vloermontage. Ons vrijstaand parkeer-

bord op paal is naar keuze in een enkelzijdige en 

dubbelzijdige uitvoering verkrijgbaar.
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Parkeerborden wand en paal

 wand 
Licht gebogen paneel van 500 x 150 mm of 500 x 300 mm. 

Gepoedercoat in RAL 9006.

paal 

Parkeerbord opgebouwd uit aluminium buisprofiel, lengte 1000 of 1500 

mm waarop een licht gebogen paneel van 500 x 150 mm of 500 x 300 mm

wordt gemonteerd. Gepoedercoat in RAl 9006.

Outdoor Parc vloer

Het Outdoor Parc vloerparkeerbord kan parallel aan of haaks op de witte 

strepen van parkeerplaatsen worden gemonteerd. De houder kan met 

speciaal gereedschap worden voorzien van een boodschap naar keuze 

door middel van het plaatsen van een full colour print. Wisselen kan alleen 

met speciaal gereedschap zodat het bord vandaalbestendig is.

Standaard afmetingen, B x H

500 x 146 mm

Outdoor Parc budget
Licht gebogen paneel en staander in geanodiseerd aluminium.

Vlak paneel uitgevoerd in acm of pvc, staander in geanodiseerd aluminium. 

Standaard afmetingen, B x H

Paal 1000 of 1500 mm

Paneel ( B x H ) 500 x 150 mm

500 x 300 mm
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Wij beschikken over een uitgebreid assorti-

ment op het gebied van freesletters. Daarbij 

heeft u de keus uit acrylaat (kunststof), alumi-

nium, sandwich materiaal en pvc geschuimd. 

Of u nu een eenvoudige of een exclusieve 

geveltekst wilt aanbrengen, er is keus genoeg. 

De acrylaat freesletters zijn in een breed 

scala aan kleuren maar ook in verschillende 

dikten leverbaar. Daarnaast zijn er combi-

naties mogelijk door een kunststof letter af 

te werken met een aluminium voorzijde.

De freesletters kunnen vlak op de gevel 

worden aangebracht maar er zijn ook 

verschillende soorten afstandhouders 

leverbaar. De meeste freesletters zijn zowel 

in een schreef- als schrijfletteruitvoering 

leverbaar.

Verder is het mogelijk om freesletters met 

ingebouwde LED verlichting uit te voeren. 

Deze worden op afstandhouders geplaatst 

en verlichten naar achteren uit.

U ziet, er zijn veel mogelijkheden om tot een 

fraaie en onderhoudsvrije geveltekst te komen!



46

Freesletters

Acrylaat, gepigmenteerd

Acrylaat letters zijn vervaardigd van door en door gekleurd kunststof. Leverbaar 

in verschillende diktes en in allerlei verschillende RAL kleuren. Geschikt voor 

binnen- en buitentoepassingen. Ook eventueel aan te lichten met spots.

Standaard afmetingen

Dikte: 8 en 19 mm* (alle hieronder afgebeelde kleuren)

Stokhoogte: 50 tot 1000 mm

Sandwich paneel

Dit is een hoogwaardig plaatmateriaal van 2, 3 of 4 mm dikte. Het sandwich 

paneel bestaat uit een kern van kunststof afgewerkt met twee toplagen van 

0,3 mm gecoat aluminium. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, 

licht van gewicht en onderhoudsvrij.

Standaard afmetingen

Diktes: 2, 3, en 4 mm

Stokhoogte: 50 tot 700 mm

Andere afmetingen of speciale vouwen op aanvraag mogelijk.

Geanodiseerd aluminium

Aluminium is een fraai en onderhoudsvrij materiaal, leverbaar in 2 en 3 

mm dikte en voorzien van een geanodiseerde afwerking. Eventueel ook 

leverbaar in een geborstelde uitvoering.

Standaard afmetingen

Diktes: 2 en 3 mm

Stokhoogte: 50 tot 700 mm
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PVC geschuimd

PVC geschuimd is een kunststof materiaal dat uitsluitend geschikt is voor 

een binnentoepassing. Licht van gewicht en vriendelijk qua prijs. Maximale 

hoogte 1500 mm en leverbaar in verschillende dikten.

Standaard afmetingen

Diktes: 5, 8 en 10 mm

Stokhoogte 50 tot 1500 mm

Shine

Shine is een PVC geschuimde plaat voorzien van een glanzende toplaag.

Het materiaal is hard, sterk en erg licht en geeft een chique uitstraling bij 

interieur toepassingen. Naast zwart en wit is Shine leverbaar in blauw, 

rood, grijs, geel en groen.

Standaard afmetingen

Dikte: 5 mm

Stokhoogte 50 tot 1200 mm

LED freesletters verlicht

Acrylaat freesletters. De achterzijde is voorzien van 13 mm opaal acrylaat 

met ingebouwde LED verlichting. Aan de voorzijde af te werken met rvs 

look sandwichmateriaal of andere kleuren dmv aanbrengen van folie.

 

Standaard afmetingen

Opbouw: 3 mm acm, 10 mm opaal, 3 mm opaal.

RVS draadeind, stokhoogte 100 tot 1000 mm

Let op: de breedte van de stok van een letter moet minimaal 25 mm zijn.
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Freesletters

Freesletters
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Freesletters
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In nagenoeg elk bedrijf is behoefte aan 

informatie op de juiste plaats. Of dat nu een 

informatiedisplay is om openingstijden te 

tonen of een folderdisplay om het assortiment 

te laten zien. 

Gelukkig kunt u bij ons terecht voor fraaie 

oplossingen op dit gebied. Wij bieden een 

ruime keus aan bijvoorbeeld kabelsystemen 

waartussen wisselbare informatiedisplays 

worden geplaatst zodat u bij een entree, in 

een winkeletalage of in bedrijfsrestaurant 

makkelijk en snel informatie kunt tonen en 

aanpassen. Deze systemen zijn toepasbaar 

op wanden, tussen vloer en plafond en in 

raamkozijnen waardoor het bijna altijd 

mogelijk is om een goede opvallende 

plaats te kiezen.

Daarnaast beschikken we tevens over 

verplaatsbare display’s die u in een 

handomdraai bij een vergadering of een 

evenement kunt inzetten. Licht en makkelijk 

hanteerbaar. Nagenoeg alle display’s 

worden in eigen huis geproduceert zodat u 

eventueel ook een display op maat kunt 

bestellen.

Wat denkt u verder van een schitterende 

fotowand in uw showroom of restaurant. 

We hebben fraaie systemen die in veel 

verschillende maten leverbaar zijn en waar 

u met een bedrukt doek een fraaie fotowand 

maakt. De doeken worden in full colour 

geprint en zijn ook weer heel makkelijk 

uitneembaar waardoor u ook in staat met 

om snel te wisselen van uitstraling.

Mocht u een advies willen op gebied van 

maatwerk dan horen we dat graag en staan 

we voor u klaar!
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Displays & Folderstandaards

Folderstandaard met acrylaat brochurehouder

Slanke en lichte folderstandaard bestaande uit metalen voet en buis 

waarop een acrylaat houder wordt bevestigd. Je hebt de keuze uit een 

acrylaat houder voor 1 folder of meerdere folders. Verkrijgbaar in A5, A4 en 

A3 uitvoering. Metaal is RAL9006 gepoedercoat, wordt ongeassembleerd 

geleverd.

Standaard afmetingen

De houder is liggend en staand uitvoerbaar in A5, A4 en A3 formaat

Hoogte staander: 1000 mm

Folderstandaard met A4 brochurehouders

Folderstandaard uitgevoerd in aluminium sandwich materiaal. Aan beide 

zijden voorzien van drie A4 folderhouders. Deze folderstandaard is naar 

keuze als maatwerk leverbaar in verschillende breedte- en hoogtematen. 

Bel ons voor een vrijblijvende prijsopgave.

Standaard afmetingen, B x H x D

500 x 300 x 1800 mm
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Menukaart- en brochurehouders

Menukaarthouder driezijdig, helder acrylaat

Menukaarthouder in helder acrylaat uitvoering. Verkrijgbaar in diverse 

afmetingen en geschikt voor papier. 

De houder is zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. 

Standaard afmetingen, B x H

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm ( A4)

297 x 420 mm (A3)

Uitvoering

Driezijdig 

Brochurehouder, acrylaat

Fraaie brochurehouder opgebouwd uit acrylaat. Zeer exclusieve uitstraling 

en leverbaar in 3 verschillende afmetingen.

Standaard afmetingen

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm ( A4)

297 x 420 mm (A3)



54

Displays & Folderstandaards

Magnetische vloerstandaard

De magneet houder is een wissellijst die open en dicht gaat met behulp 

van magneetfolie. Magnet bestaat uit een voorplaat en een achterplaat die 

met behulp van magnetische strips een los-vast verbinding vormen. Ideaal 

op plaatsen waar informatie vaak gewisseld dient te worden.

De basis van deze vloerstandaard is een stevige metalen plaat van 330 x 

330 mm en een aluminium buis van 2,5 x 1200 mm. De metalen plaat is 

grijs gepoedercoat en de aluminium buis is geanodiseerd. De standaard is 

gemaakt voor de Magnet Display A4 of A3, die zowel portrait als landscape 

op de buis kunnen worden gemonteerd.

Standaard afmetingen

De houder is liggend en staand uitvoerbaar in A5, A4 en A3 formaat

Hoogte staander: 1200 mm

Magnetisch display

De magneet houder is een wissellijst die open en dicht gaat met behulp 

van magneetfolie. Magnet bestaat uit een voorplaat en een achterplaat die 

met behulp van magnetische strips een los-vast verbinding vormen. Het 

display kan vlak op een toonbank worden geplaatst of aan een wand als 

deurhouder of wandbord.

Standaard afmetingen, B x H

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm (A4)

300 x 420 mm (A3)

420 x 594 mm (A2)
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Brochurehouders

Magnetetische L-standaard

Bij de L-standaard is de achterzijde van het Magnet display verlengd en 

gebogen zodat deze zelf kan staan. Bij een L-standaard is de stevige 

achterkant van de Magnet verlengd en omgebogen, zodat de wissellijst 

zelfstandig kan staan. De L-standaard kan zowel liggend als staand worden 

uitgevoerd.

Standaard afmetingen, B x H

150 x 210 mm (A5)

210 x 297 mm ( A4)

297 x 420 mm ( A3)
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Maatwerk

Maatwerk
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Maatwerk
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Kabelsystemen

Kabelsysteem

Snel wisselen van een boodschap en weer keurig ophangen kan ideaal 

met ons kabelsysteem. U heeft namelijk geen gereedschap nodig. Aan 

de spankabels kunnen met een eenvoudige clip acrylaathouders worden 

bevestigd. Deze maken het mogelijk om slechts in een paar tellen een 

afbeelding op te hangen of te verwisselen. Omdat de clips moeiteloos 

over de kabels te verschuiven zijn kan alles precies op de juiste hoogte en 

volledig recht worden opgehangen. De clips zijn heel makkelijk aan elkaar 

te koppelen waardoor het beeldmateriaal zowel onder elkaar als naast 

elkaar kan worden gepresenteerd.

 

E-clip

Klemmen

Display’s

E-CLIP 
geschikt voor 1,8 mm draad
zowel enkel als dubbele montage

Klem display
kunststof

Display A4
staand 2 mm

30 x 21 cm 21 x 30 cm 42 x 30 cm 30 x 42 cm

Display A3
liggend 2 mm

Display A3
staand 2 mm

Display A4
liggend 2 mm

KLEM ENKEL 
geschikt voor 1,5 mm draad
acrylaat 2 - 4 mm

KLEM DUBBEL 
geschikt voor 1,5 mm draad
acrylaat 2 - 4 mm

STAALKABELSET 
VAST
1,8 mm - 400 cm

STAALKABELSET 
FLEX
1,8 mm - 400 cm

STAALKABELSET 
VAST
1,5 mm - 400 cm

STAALKABELSET 
FLEX
1,5 mm - 400 cm

INBUSSLEUTEL

DUBBELE 
MONTAGE1,8 mm 

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 

1,8 mm 1,8 mm 

 

E-clip

Klemmen

Display’s

E-CLIP 
geschikt voor 1,8 mm draad
zowel enkel als dubbele montage

Klem display
kunststof

Display A4
staand 2 mm

30 x 21 cm 21 x 30 cm 42 x 30 cm 30 x 42 cm

Display A3
liggend 2 mm

Display A3
staand 2 mm

Display A4
liggend 2 mm

KLEM ENKEL 
geschikt voor 1,5 mm draad
acrylaat 2 - 4 mm

KLEM DUBBEL 
geschikt voor 1,5 mm draad
acrylaat 2 - 4 mm

STAALKABELSET 
VAST
1,8 mm - 400 cm

STAALKABELSET 
FLEX
1,8 mm - 400 cm

STAALKABELSET 
VAST
1,5 mm - 400 cm

STAALKABELSET 
FLEX
1,5 mm - 400 cm

INBUSSLEUTEL

DUBBELE 
MONTAGE1,8 mm 

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 

1,8 mm 1,8 mm 
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Fotowanden



Hiermee kunt u op een relatief klein 

oppervlak toch uw huisstijl goed zichtbaar 

maken maar ook eventueel wisselen. Verder 

treft u nog verschillende mogelijkheden 

aan op het gebied van verlichting om uw 

reclame optimaal zichtbaar te maken. 

Vergeet vooral ook niet te kijken naar ons 

assortiment aan pictogrammen. Of het nu 

is om een toilet, pantry of eventueel 

cameratoezicht aan te duiden, wij hebben 

het juiste pictogram hiervoor in huis.

Wij hopen u met deze catalogus te hebben 

overtuigd van ons uitgebreide assortiment. 

U ziet er zijn heel veel mogelijkheden om 

de zichtbaarheid van uw bedrijf of de 

interne routing in uw gebouw op een fraaie 

manier uit te voeren. Wij staan voor u klaar 

om een goed advies te geven!

Tot slot treft u hier een aantal producten aan 

die de uitstraling van uw pand compleet 

maken. Naast een fraaie lichtreclame of 

geveltekst is het natuurlijk ook mogelijk om 

een uithangende banierhouder te plaatsen. 

D
iv

er
se

n
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Kliklijsten

Aluminium kliklijsten, onverlicht

Onze kliklijsten zijn verkrijgbaar in 4 verschillende profielmaten waar 

uiteenlopende maten kliklijsten mee mogelijk zijn. De omranding is met 

behulp van ingebouwde klemveren eenvoudig open en dicht te klikken wat 

onze kliklijsten goed toepasbaar maakt bij regelmatig wisselende (reclame)

boodschappen. Afgewerkt met een antireflexplaat. De kliklijsten worden 

geanodiseerd geleverd.

Standaard afmetingen, B x H

Aluminium kliklijsten, verlicht

Onze kliklijsten zijn verkrijgbaar in 4 verschillende profielmaten waar 

uiteenlopende maten kliklijsten mee mogelijk zijn. De omranding is met 

behulp van ingebouwde klemveren eenvoudig open en dicht te klikken wat 

onze kliklijsten goed toepasbaar maakt bij regelmatig wisselende (reclame)

boodschappen. Afgewerkt met een antireflexplaat. De kliklijsten worden 

geanodiseerd geleverd.

Standaard afmetingen, B x H

Lijst 20 mm 

210 x 297 mm (A4) 

297 x 420 mm (A3)

420 x 594 mm (A2)

594 x 841 mm (A1)

Lijst 25 mm

210 x 297 mm (A4)

297 x 420 mm (A3)

420 x 594 mm (A2)

841 x 1189 mm (A0)

Enkel- en dubbelzijdig

210 x 297 mm (A4)

297 x 420 mm (A3)

420x 594 mm (A2)

594 x 841 mm (A1)

841 x 1189 mm (A0)

Profiel

292 x 379 mm

379 x 502 mm

502 x 676 mm

676 x 939 mm

939 x 1287 mm

Lijst 32 mm 

297 x 420 mm (A3) 

420 x 594 mm (A2) 

 594 x 841 mm (A1) 

841 x 1189 mm (A0)

Lijst 44 mm

297 x 420 mm (A3)

420 x 594 mm (A2)

841 x 1189 mm (A0)
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Afstandhouders

Afstandhouder ø 13 mm

Uitvoering RVS, montage m.b.v. draadeind m4 of stokschroef.

Standaard afmetingen

Afstandhouder ø 25 mm

Uitvoering RVS, montage m.b.v. stelschroef of stokschroef.

De afstandhouder heeft een klembereik tussen de 8 en 16 mm.

Wandafstand Materiaaldikte Boorgat

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm
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A
Acrylaat, gepigmenteerd 50

Acrylaat pictogrammen 70

Afstandhouder ø 13 mm 68

Afstandhouder ø 25 mm 68

Afstandhouder ø 50 mm 69

Afstandhouders 68

Afstandhouder vierkant 69

Aluminium kliklijsten, onverlicht 67

Aluminium kliklijsten, verlicht 67

B
Banierhouders 66

Binnenbewegwijzering 5

Boomerang 12

Brochurehouders 57

Brochurehouders, helder acrylaat 57

Buitenbewegwijzering 29

C
Convex  18

Convex deurhouder 19

Convex hangbord 19

Convex wandbord 19

D
Dish  59

Display met wisselbare teksthouder 56

Displays 55

Diversen 65

F
Folderstandaards 56

Foliepictogrammen 71

Fotowanden 63

Frames  30

Frame staanders ø 60 mm 31

Frame staanders ø 90 mm 31

Frame staanders vierkant 31

Freesletters 49

Freesletters acrylaat, gepigmenteerd  50

Freesletters geanodiseerd aluminium 50

Freesletters LED verlicht 51

Freesletters PVC geschuimd 51

Freesletters sandwichpaneel 50

Full colour pictogrammen 71

G
Gebolleerde Glass buitenzuil 36

Glass  14

Glass baliehouder 16

Glass binnenzuil 17

Glass buitenzuil 26, 27

Glass deurhouder 15

Glass hangbord 15

Glass RVS frame 37

Glass uithangbord 16

Glass wandbord 15

I
Informatie 55

Informatie / presentatie 55

Inox  20

K
Kabelsystemen 62

Kangaroo 12

Kliklijsten 67

L
Lichtbak 110 mm enkelzijdig 41

Lichtbak 140 mm LX ez., softline profiel 42

Lichtbak 170 mm SL dz., softline profiel 43

Lichtbak 170 mm ST dz., standaard profiel 43

Lichtbak 170 mm ST enkelzijdig 41

Lichtbak 180 mm LX ez., softline profiel 42

Lichtbak 200 mm SL ez., softline profiel 43

Lichtbak 200 mm ST enkelzijdig 41

Lichtbakken 40

Lino  26

Lino deurhouder 27

Lino hangbord 27

Lino wandbord 27

Losse onderdelen Glass 16

L-standaard 59

M
Magnet vloerstandaard 58

Magnet display 58

Magnet L-standaard 59

Magnet Dish 59

Menukaarthouder 57 

Module  22
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Module deurhouder 23

Module hangbord 24

Module (led)binnenzuil 25

Module presentiebord 25

Module uithangbord 24

Module wandbord 23

N
Norm  6

Norm baliehouder 7

Norm deurhouder 7

Norm hangbord 8, 9

Norm uithangbord 8

Norm wandbord 8, 9

O
Outdoor Globe 38

Outdoor Parc budget 47 

Outdoor Parc paal 47

Outdoor Parc vloer 47

Outdoor Parc wand 47

Outdoor zuil 35

Outdoor zuil aluminium 35

Outdoor zuil light 35

P
Parc  47

Parkeerbord 47

Pictogrammen 70

Plato  20

Plato deurhouder 21

Plato hangbord 21

Plato wandbord 21

Presentatie 55

PVC-geschuimd 51

R
RVS look pictogrammen 70

S
Shine  51

Spanframe R50.50 Light 45

Spanframe R50.50 Wand 45

Spanframes 44

V
Vista  10

Vista baliehouder 12

Vista deurhouder 11

Vista hangbord 11

Vista uithangbord 12

Vista wandbord 11

Vista zuil slim design 13

Vista zuil wide design 13

Vlakke Glass buitenzuil 36

Vlakke zuil maatwerk 39

Vloerstandaard 58

Z
Zuilen  34

Zuil op paal 35
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Notities



67



68

Notities
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