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Holland Signs is een team van professionele signmakers die zich al jaren profileren op de markt als creatief, gedreven en 
betrouwbaar.

Wij zijn een full-service reclamebureau, met alle visuele communicatiemiddelen en reclame oplossingen onder 1 dak, om uw 
merk of doelstellingen visueel te maken. Allemaal producten waarmee u zich kunt onderscheiden in uitstraling, identiteit en 
herkenbaarheid.

WIJ LATEN UW MERK SPREKEN
Holland Signs is met haar ervaring dé signmaker die u zoekt. Wij houden van vernieuwing, duidelijkheid, creativiteit en zijn 
accuraat in het uitvoeren van onze werkzaamheden. We zorgen ervoor dat uw merk gezien wordt. Velen weten dan ook de 
weg te vinden naar Holland Signs, dat zie je aan onze referentielijst bestaande uit regionale, nationale en internationale 
namen.

In deze brochure staat een kleine greep uit ons assortiment. Blader er een rustig door. Meer informatie over een onderwerp 
of foto’s van onze producten vind u op onze site. Op onze site krijgt u een impressie van de vele visuals en diensten die wij u 
bieden, kijk rustig rond.
Meer informatie? Neem contact met ons op, of stap eens binnen, de koffie staat klaar!

 

WIE ZIJN WIJINHOUDSOPGAVE

1. WIE ZIJN WIJ

2. AUTOBELETTERING 

3. LICHT- & GEVELRECLAME 

4. BEWEGWIJZERING & ZUILEN 

5. FULLCOLOR (XL)

6. COVER UP 

7. SPANDOEKEN & ROLLBANNERS 

8. BELETTERING & FREESTEKSTEN 

9. BORDEN 

10. VLAGGEN & BANIEREN

11. SPECIALS 

klik op een thema om direkt 
naar die pagina te gaan

klik op een koptekst om direkt naar die 

pagina op onze website gaan

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/


Nog altijd is autoreclame één van de meest effectieve 
reclame-uitingen die er is. Door de grote attentiewaarde 
van deze rijdende reclamedrager wordt de herkenbaarheid 
van uw bedrijf sterk vergroot. Het beletteren van 
bijvoorbeeld uw auto, bedrijfswagen, boot of vrachtwagen 
is specialistisch precisiewerk, waar veel bij komt kijken. Wij 
hebben de wijsheid in pacht om met de juiste type folies 
en het op vakkundige manier aanbrengen van de folie 
een prachtig en kwalitatief hoogwaardig product neer te 
zetten, waar u nog jaren plezier van heeft.

WRAPPEN
Wilt u extra opvallen? Dan is het wrappen van uw auto of 
bedrijfswagen misschien iets voor u. Wrappen is het volledig of 
deels inpakken van uw wagen. Hierdoor ondergaat uw wagen 
een volledige metamorfose. Met een ontwerp waar uw eigen 
boodschap bijzonder op gepresenteerd wordt, heeft u een uniek 
en opvallend rijdend reclamemiddel. Hierdoor zal het sneller 
door de voorbijganger bewust of onbewust worden onthouden. 
Bumpers ook meegeplakt hebben? Wij kunnen dit realiseren met 
een speciale hechtfolie voor bumpers. Zo wordt het een mooi 
geheel.
Tevens heeft het inpakken het voordeel dat het de lak van het 

vervoersmiddel beschermd tegen verkleuring en krasjes.

WINDOWFILM
Ook het tinten/blinderen van ramen is door ons te laten doen. 
Wij zijn op de hoogte van de wettelijk toegestane percentages 
van blindering. Wij hebben de juiste folies in huis, waardoor het 
resultaat strak en naar tevredenheid zal zijn.

WAGENPARK
Heeft u een wagenpark wat (opnieuw) beletterd moet worden? 
Ook dat doen wij graag voor u. Wij plakken hier op de zaak of 
desgewenst op locatie. De auto´s kunnen ook opgehaald worden 
op diverse lokaties door ons. De planning kan zo op uw wensen 
afgesteld worden, waardoor er zo min mogelijk tijd voor u verloren 
gaat door de afwezigheid van de te beletteren wagens.

AUTOBELETTERING

De auto’s van Vitadis zijn 
volledig gewrapped met 
full colors.
De achterste ramen zijn 
beplakt met gaatjes folie, 
zodat er wel van binnen 
naar buiten, maar niet 
van buiten naar binnen 
gekeken kan worden.

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/autobelettering-2/


STRIPING CARWRAP FULL COLOR + REFLECTIE

MOGELIJKE MATERIALEN:

- DIVERSE FOLIES IN VELE KLEUREN
- CARWRAPPING
- (XL) FULLCOLOUR PRINTS
- WINDOWFILM
- REFLECTERENDE FOLIES
- MAGNEETPLATEN
- GAATJESFOLIE

DAK/SPIEGEL BELETTERING RAMEN TINTEN ELK SOORT VOERTUIG



Lichtreclame heeft vele voordelen voor uw onderneming. 
U wordt makkelijker herkend en gevonden door uw 
(potentiële) klanten, maar daarnaast vergroot u ook zeker 
de uitstraling van uw organisatie.

Een gevel biedt tal van mogelijkheden als het gaat om lichtreclame:

- LED of Neon uitingen
- lichtbakken
- verlichte freesletters
- aanlichten van geveluiting d.m.v. spots of lichtkoof

LED LICHTRECLAME 
LED lichtreclame is een mooie en stijlvolle reclameuiting. Door de 
vele variënde mogelijkheden in afmeting, kleur en duurzaamheid 
is het goed inzetbaar bij elk uiteenlopend project, of het nu een 
uiting met grote of kleine afmeting betreft. 

Andere voordelen zijn natuurlijk de lange levensduur, 
energiebesparing van gemiddeld 80% en de mogelijkheid om 
kleine letters en logo’s te produceren. LED is bovendien zeer veilig, 
want voor LED-verlichting is geen hoogspanning nodig. Uiteraard 
zijn neon verlichte letters ook nog steeds bij ons te bestellen, maar 
ons advies gaat uit naar LED. 

Voordelen LED op Neon:

- onder aan de streep goedkoper: uiteindelijk is het veel 
rendabeler dan Neon
- ruimtegebruik: LED systemen kunnen erg smal en ondiep 
uitgevoerd worden
- helderheid: LED straalt ook op aftand helder en strak uit
- groen factor: energie besparend en groen voor de natuur
- onderhoud: vergt erg weinig onderhoud
- animatie: mogelijkheid om te animeren

LICHTBAKKEN
Een traditionele manier van lichtreclame met legio 
uitvoeringsmogelijkheden is een lichtbak. Prakisch elke vorm en 
grootte is mogelijk. Ook een speciale en leuke toevoeging aan 
uw LED lichtrecalme. U kunt als lichtbron kiezen uit TL of LED 
verlichting.

SPOTS EN LICHTKOVEN
Daarom presenteren wij u een uitgebreid programma 
verlichting. Van energie-zuinige spots voor kleine teksten tot een 
onopvallende grondspot voor reclamezuilen. Van verstalers voor 
XXL afbeeldingen tot een lichtrail/koof voor gevelteksten 

LICHT- & GEVELRECLAME
Het kan zeer de moeite waard 
zijn om bestaande lichtbronnen 
(neon of TL-lampen) in doosletters 
te vervangen voor LED. Door 
het lage stroomverbruik en 
de lange levensduur van led 
verlichting is het zelfs mogelijk 
een investeringsaftrek te krijgen 
op uw belasting. Samen kijken 
wij wat het beste bij uw bedrijf en 
budget past.

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/licht-gevelreclame-goed/


DOOSLETTERS LED ACRYLAAT MET LED LICHTBAK ACRYLAAT AANGELICHT ALUMINIUM DOOSLETTERS FOLIEBELETTERING

Hier een voorbeeld van een LED logo 
geleverd met daaronder een Acrylaat 
tekst. Daarnaast hebben wij een los 
LED beeldmerk geleverd voor op een 
elektriciteitskast.



Een goede bewegwijzering is van groot belang bij het 
vinden van de kortste route naar de juiste bestemming. 
Wij leveren bewegwijzering voor binnen en buiten. Deze 
visuals kunnen tot uitdrukking gebracht worden door 
middel van frames, zuilen of borden, staand of hangend. 
Wij hebben een breed scala aan systemen en materialen 
om voor u de juiste route uit te stippelen. 

BINNENBEWEGWIJZERING
Wanneer bezoekers worden ontvangen in gebouwen waar zij 
niet of nauwelijks bekend zijn is het fijn dat zij in een oogopslag 
kunnen zien hoe zij op de juiste lokatie komen. Een goede en 
voldoende opvallende bewegwijzering zorgt daar voor en is vaak 
van essentieel belang voor de klantvriendelijkheid. Bezoekers en 
personeel worden op consistente wijze begeleid vanaf de entree 
tot aan de plaats van bestemming. Bewegwijzering zorgt ervoor 
dat met minimale info de lokatie gemakkelijk gevonden wordt.

BUITENBEWEGWIJZERING
Holland Signs beschikt over een breed assortiment systemen voor 
bewegwijzering en identificatie. In vlakke of gebogen uitvoering, 
opgebouwd uit losse wisselbare panelen, frames en staanders of 
bestaand uit een solide constructie van een enkel paneel of zuil. 

Hoogwaardige constructies van aluminium, staal en kunststof met 
een lange levensduur, berekend op extreme weersomstandigheden 
en in hoge mate vandaalbestendig. Wij dragen er zorg voor dat de 
bewegwijzering geen afbraak doet aan de architectuur, maar het 
juist versterkt. 

DIGITALE BEWEGWIJZERING
Moeten de bewegwijzeringen makkelijk aanpasbaar zijn, dan is 
digitale bewegwijzering misschien wat voor uw onderneming. De 
computer stuurt de aanpassing desgewenst naar  het specifieke 
scherm of alle schermen tegelijkertijd waar de aanpassing op 
gedaan moet worden.  Zo zijn verandering snel en overzichtelijk 
aan te passen. 

Meer informatie?
Benader ons gerust om advies in te winnen in de vele mogelijkheden. 
Wij hebben de expertise om voor u een eenvoudig of uitgebreid 
bewegwijzeringsplan op te stellen.

BEWEGWIJZERING 
& ZUILEN

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/bewegwijzering-goed/
http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/bewegwijzering-goed/


ENTREE FRAMES VERKEERSBEWIJZERING PADDENSTOEL
BEWEGWIJZERING IN HET
STADSCENTRUM BINNEN BEWEGWIJZERING BUITEN BEWEGWIJZERING

Dit is een uitvoering van 
b i n n e n b e w e g w i j z e r i n g 
voor CenterParcs Bostalsee. 
Volledig ingericht naar de 
wensen en vraag van de klant. 
Zo hebben zij nu een unieke 
bewegwijzering, wat voor hun 
park erg herkenbaar is.



ZUIL MET VERLICHTE
DOORSTEEK LETTERS ZUIL MET LOSSE PANELEN VERLICHTE ZUIL GEBOGEN BINNENZUIL 3-ZIJDIGE BINNENZUIL ZUIL IN SPECIALE VORM

Voor  de zuil van Kuiphuis 
hebben wij naar wens gekozen 
voor doorgestoken glasheldere 
acrylaatletters, die aan de 
voorzijde zijn beplakt met folie 
en aan de achterzijde verlicht 
worden door middel van LED.



Holland Signs is ervaren in het printen en beplakken van 
grote oppervlakken met of zonder relief of overgangen.
Mede door onze expertise en ervaring bieden wij optimale 
kwaliteit, een goede levertijd en natuurlijk een correcte 
afwerking. Wij staan voor u klaar om uw wensen en doelen 
te verwerken tot optimale presentaties met uitstraling. 
Creatief meedenken en samen met u zoeken naar de 
meest optimaleuitvoering is standaard bij ons. Ons doel: 
het leveren van een fullcolorpresentatie in- of outdoor 
waar u trots op bent.

Wij kunnen naadloos printen tot een breedte van 1.30 m. Groter 
oppervlak? Met een minimale overgang is er weinig van de naad 
te zien. Wij zijn graag bereid om samen met u uw gedachte om te 
zetten in een mooi product.

LAMINAAT
Het lamineren van het product kan van toegevoegde waarde zijn 
voor de kwaliteit en levernsduur van de prints. Hierin is mat of 
glans een optie.

TIJDELIJKE FOLIE
Nieuw in ons assortiment is een tijdelijke folie, wat perfect is 
voor bijvoorbeeld een enorme raambelettering om de nieuwste 
model auto te prensenteren of een grote muurprint om de nieuwe 
voorjaarscollectie te tonen. Het product is makkelijk aan te brengen 
en is goedkoop, waardoor grote prints relatief goedkoop uitvallen.

WIJ PRINTEN O.A. OP:
- muurfolie
- bannerdoek
- behang 
- papier 
-diverse folies
- reflecterende folies
- metallic folies

FULL COLOR PRINT (XL)

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/fullcolor-xl/


PRINTS VINYL BINNENZIJDE PRINTS MUURFOLIE GEVELPRINTS VINYL

Met onze eigen Roland printer/
plotter  kunnen wij iedere 
gewenste kleur  printen. Uw 
fullcolour belettering wordt 
extra beschermd door een 
UV blokkerend laminaat dat 
beschermd tegen inwerking van 
zon en water. Tevens verlengt 
het de levensduur. 

PRINTS ROLBANNERDOEK POSTERS STICKERS



Vind je iets hinderlijk aan de wand, wil je iets verbergen 
voor bijvoorbeeld klanten of patiënten, wil je een wand 
leuk opfleuren of een reclamestunt op een ludieke wijze 
willen presenteren op een muur? Dan is wallcovering 
wellicht iets voor jou!

WALLCOVERING
Wallcovering is het volledig laten beplakken van een ruimte met 
fullcolour prints. Het is een erg leuke manier om een muur te 
benadrukken of om een plafond op te leuken. Het maakt het nog 
meer spannend door het ontwerp in 3D  te zetten, waardoor een 
ruimte groter lijkt dan het is. Van slaapkamer tot bedrijfsruimte, 
van klein tot groot, alles is mogelijk. Deze fullcolour prints kunnen 
op verschillende materialen geprint worden, zoals behang of 
muurfolie, zelfs op folie speciaal voor bakstenen muren. 

COVER UP ZORGCENTRA
Zorginstellingen hebben vaak te kampen met demente bewoners 
die proberen weg te lopen. Hoe houden wij de bewoners op een 
simpele en doeltreffende manier tegen. Dit is te verhelpen door 
middel van het maskeren van de uitgangen en het belemmeren 
van het vrije zicht. Bang dat het dan een “gevangenis gevoel” gaat 
geven? Niets is minder waar. De prints kunnen elk een eigen thema 

creeëren, waardoor bewoners zich tegelijkertijd in een knus en 
warme wereld wanen. Door middel van fullcolors op die plekken 
aan te brengen waar de bewoners steeds de uitgang vinden, zal 
de directe blik op in- en uitgangen worden weg genomen. De 
bewoners zullen de uitgang niet meer als uitgang ervaren en 
zullen er nu onwetend langsheen lopen.

Naast het praktische aspect is er ook nog een leuke kant.
Je kunt de afdeling een huiselijk tintje geven, om een warm thuis 
gevoel te geven . Er kunnen foto’s uit de plaats waar de bewoners 
woonden gebruikt worden, of foto’s van vroeger, waardoor er 
herkenningspunten zijn. Verander een deur en wand in een oude 
schuur en ze geloven dat het er echt staat! En wat te denken van 
een liftdeur als boekenkast. Noem het maar op, het is zo gek niet 
te bedenken.

Zelf geen ideeën of ontwerpmogelijkheden? Wij kunnen uw wensen 
van A tot Z behandelen, van idee tot ontwerp, van productie tot 
montagen.

Nieuwsgierig?
Holland Signs komt graag vrijblijvend bij u kijken wat de 
mogelijkheden zijn

COVER UP 

TOEPASSINGSIDEEEN:

- liftdeuren
- tussendeuren
- brandkasten
- plafonds
- ramen
- muren (zelfs bakstenen     
   muren)

deuropening

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/cover-up-goed/


DEUR WORDT BOEKENKAST
RAMEN WORDEN 
NEPRAMEN

WANDEN EN DEUREN 
WORDEN BOERDERIJ

Hier hebben wij bij Zorgcentrum 
De Posten de muren, deuren en 
pilaren verborgen achter full 
color prints. Hierdoor is het voor 
de alzheimer patienten niet 
zichtbaar waar ze eventueel 
ongewenst de deur uit kunnen 
gaan, maar is het toch gezellig. 

LIFT WORDT RAAM
WAND EN DEUR WORDEN 
WATERPARTIJ

PILAREN WORDEN  TUIN-
PALEN MET KLIMOP

deuropening



U heeft een beurs en wilt zich op een makkelijke 
maar duidelijke manier kunnen profileren? U wilt een 
reclamestunt binnen of buiten de winkel aandacht geven? 
U organiseert een event, waarbij u lokaties aan wilt 
geven? U zoekt een relatief goedkoop reclamemiddel dat 
makkelijk te vervangen is door andere visuals? Dan zijn 
spandoeken en rollbanners echte aanraders.

Een groot voordeel van spandoeken en rollbanners is dat het een 
relatief goedkope manier is om een boodschap uit te dragen, 
die zijn doel ook niet mist. Tevens zijn de doeken herbruikbaar, 
waardoor het altijd weer terug te plaatsen is, op dat juiste moment. 

Het doek is gemakkelijk verwisselbaar, terwijl de drager gelijk 
blijft.  U kunt het keer op keer opnieuw vervangen. Doordat de 
drager gelijk blijft, kunt u op de kosten besparen, omdat alleen het 
doek verwisseld hoeft te worden. 

De doeken kunnen in elke kleur en fullcolour geprint worden. 
Tevens zijn er verschillende uitvoeringen mogelijk, voor wat 
betreft de kwaliteit en materialen. U krijgt van ons een kanten-
klaar product aangeleverd. 

Om uw spandoek of rollbanner nog extra onder de aandacht te 

brengen, is er de mogelikheid om de doeken aan te lichten met 
LED verlichting. Dit kan dmv spots of bijvoorbeeld door het aan de 
achterzijde te verlichten. 

Een vrij nieuwe en mooie optie voor spandoeken is het spannen 
van een doek in een gesloten frame, waardoor er geen spanbanden 
meer te zien zijn en er een strak geheel ontstaat. Het geheel kan 
dan met in het frame ingebouwde LED aangelicht worden. 

Uiteraard bieden wij de mogelijkheid de spandoeken ook voor u op 
lokatie te monteren. 

Spandoeken en rollbanners zijn ook zonder drager bij ons te 
bestellen.

SPANDOEKEN & 
ROLLBANNERS

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/spandoeken-rollbanners/
http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/spandoeken-rollbanners/


SPANDOEKEN XL GEVEL FRAMES SPANDOEKEN EVENTS

Hier een mooi voorbeeld van een XL 
spandoek. Deze is gemaakt voor Thales 
en is aan de gevel gemonteerd. Een mooi 
en strak geheel dat de boodschap goed 
overbrengt, ook op afstand.

GEVEL FRAMES ROLLBANNER SPANDOEKEN BEURZEN



van afstandhouders geplaatst worden of bijvoorbeeld op een koker 
gemonteerd worden op de achtergrond.
Het geeft een extra demensie als er in verschillende lagen gewerkt 
wordt.  Tegenwoordig zie je ook een meer  luxere vorm van 
freesteksten, namelijk op basis van rvs of brushed dibond. Maar 
denk ook eens aan hout of cortenstaal. 

Om er ‘s avonds extra nadruk op te leggen kan het eventueel 
aangelicht worden door spots of een lichtkoof.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden die voor u het meest 
rendabel werken.

Beletteringen of freesteksten om uw naam of product 
onder de aandacht te brengen. Dat kan variëren van een 
klein naambordje tot een grote opvallende geveltekst, 
van etalagebelettering tot het blinderen van ruiten tegen 
inkijk of UV-straling.

BELETTERING
Beletteren is natuurlijk een heel ruim begrip. Denk maar eens aan 
autobelettering, gevelborden, raambelettering, bewegwijzering, 
het beletteren van muren en deuren. Niet alleen in de standaard 
folie kleuren maar ook de full color prints die je tegenwoordig in 
XL-formaat vaak ziet. Wij hebben alle benodigde aparatuur en 
materiaal in huis om uw wensen te verwezenlijken. Wij verzorgen 
het gehele traject van ontwerp tot aan montage. Zelf al een 
ontwerp? Dan neem wij de fabricage en montage ook graag op 
ons.

FREESTEKSTEN
Wanneer u geen lichtreclame op of in uw bedrijf of winkel wilt, 
kunt u ook kiezen voor freesteksten. De freesteksten zijn in 
verschillende materialen uit te voeren. Het meest gebruikte 
materiaal is acrylaat, in een matte of glans uitvoering. Vaak zijn 
het losse letters die of rechtstreeks verlijmd worden, door middel 

In dit geval hebben wij bij 
De Posten in Enschede de 
voorgevel beletterd met 
folie in 2 lagen.

Het resultaat: 
een opvallend en kleurrijk 
geheel.

BELETTERING &
FREESTEKSTEN

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/belettering-signing-goed/
http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/belettering-signing-goed/


TRAPBELETTERING
GEVEL- & 
RAAMBELETTERING

FREESTEKSTEN OP 
AFSTANDSNOK

Hier hebben wij een leegstaand 
pand van Avia voorzien van een 
fullcolor strook rondom het pand. 
Het fleurt het aanzicht op en het 
is tevens goed zichtbaar voor 
potentiële huurders.

FREESTEKSTEN
RECHTSTREEKS VERLIJMD RAAMBELETTERING

TRANSPARANTE 
RAAMBELETTERING



Een bord is nog steeds het meest gebruikte 
buitenreclamemiddel. Het is eenvoudig te monteren, 
het is een prijsbewuste keuze, het blijft lang mooi, de 
belettering is vervangbaar en het is strak. Ook borden zijn 
er in vele mogelijkheden en diverse uitvoeringen.

BOUW- & RECLAMEBORDEN
Wij leveren allerhande bouwborden & reclameborden in elk 
gewenst formaat. Groot of klein, voor ons is geen brug te ver. 
Een bord in een andere vorm? Ook geen probleem en om het 
verhaal compleet te maken kunnen wij met onze fullcolour printer 
prachtige fullcolourprints maken in elk gewenst formaat. 

BEURSBORDEN & WANDEN
Er zijn talloze mogelijkheden om uw boodschap uit te dragen 
op een beurs. Dit kan bijvoorbeeld door middel van borden, 
presentatiewanden en rolbanners, eventueel met spots aangelicht. 
De producten zijn mooi vormgegeven en worden geleverd in 
een handige opbergkoffer. Alleen de print vervangen? Ook 
geen probleem. Wij leveren prints van hoge kwaliteit, want een 
goede bedrukking is van essentieel belang. Goed beursmateriaal 
verzekert u van een mooie en tevens duurzame beurspresentatie!

LED DISPLAYS
Met LED displays plaatst u uw diensten of producten op een 
indrukwekkende manier op de voorgrond. Uw product, bedrijf of 
activiteit zal prominent aanwezig zijn. Wij leveren elektronische 
informatiesystemen zoals scoreborden, grafische displays, 
veiligheids displays, mobiele led schermen, parking displays, tijd 
temperatuur displays, lichtkranten voorbinnen- of buitengebruik, 
gemeente infodisplays (City Info), snelheidsdisplays, brandstof 
prijzen displays, reisinformatie displays,... Door middel van  
informatiesystemen kunt u moeiteloos en eenvoudig uw doel 
bereiken. Een licht- of beeldkrant is uiterst opvallend in design 
en trekt altijd de aandacht. Ideaal voor het weergeven van 
verkeersinfo, reisinfo, promoties, evenementen… of welke 
informatie u ook kenbaar wil maken.
Het spreekt dan ook voor zich dat deze lichtkranten of 
beeldkranten ideaal zijn voor winkels, productiebedrijven, 
post- en bankkantoren, hotels en restaurants, luchthavens, 
overheidsdiensten en gemeentes. De mogelijkheden zijn oneindig.

BORDEN

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/borden-goed/


PANEEL MET FULL COLOR DIBOND MET FULL COLOR BEURSWAND
WHITEBOARDS 
NAAR EIGEN WENS BEURS DISPLAY

SPECIAAL GEVORMD
RECLAMEBORD

Dit is een bord voorzien van 
een omlijsting gemaakt voor 
CenterParcs Zandvoort. Het bord 
is beplakt met een full color 
print. Een vrolijk geheel, met 
iets extra’s.



manier van zichtbaar zijn voor uw (potentiële) klanten.

Het systeem bestaat uit een krans van PowerLEDs welke in een 
circel rondom de mast zitten. Hierdoor maakt het niet uit vanuit 
welke hoek de wind waait: de vlag staat altijd vol in het het licht. 
Geen last meer van slagschaduwen, vlaggen die niet in het licht 
hangen of de noodzaak tot meerdere dure grondspots

ONTWERP
Een vlag is een reclamemiddel wat in een oogopslag de boodschap 
moet uitdragen. Dit betekend dat er met zo min mogelijk zoveel 
mogelijk bereikt moet worden. Nog geen idee wat u op de vlag 
wilt hebben? Of heeft u wel een idee en moet het idee alleen nog 
tot een feitelijk ontwerp komen? Wij maken graag een op uw 
wensen toegespitst ontwerp. 

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact met ons 
opnemen.

VLAGGEN & BANIEREN

Een groot voordeel van vlaggen & banieren zijn dat het 
een relatief goedkope manier is om een boodschap uit te 
dragen. Het doek is gemakkelijk verwisselbaar, terwijl de 
drager gelijk blijft.

Wij leveren vlaggen en banieren in veel verschillende maten, 
vormen en diverse materialen. De vlaggen kunnen in elke kleur en 
fullcolour geprint worden. 

VERSCHILLENDE FORMATEN & VORMEN
Vlaggen en banieren zijn er in verschillende formaten en vormen. 
Denk eens aan een beachvlag, die steeds vaker te zien is. Deze 
is ideaal inzetbaar voor bijvoorbeeld een winkel, wat een leuk 
voordeel met zich mee draagt dat er geen reclamebelasting over 
betaald hoeft te worden, omdat het aan het einde van de dag 
gewoon binnen gezet kan worden. Ook zijn de beachvlaggen goed 
opgewassen tegen flinke windhozen.

VERLICHTING
Wilt u dat uw vlaggen ook ‘s avonds goed zichtbaar zijn? Op een 
verantwoorde en bijzondere manier waarbij u toch optimaal 
gebruik maakt van energie en licht?
Dan is mastverlichting misschien wat voor u. Een aantrekkelijke 

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/vlaggen-banieren-goed/


BINNEN BANIEREN GEVELBANIEREN VLAGGEN

Voor Bruins hebben wij deze 
“oranje” vlaggen ontworpen en 
geleverd. Een leuke manier om 
te laten zien dat je als bedrijf 
achter  “oranje” staat, of het nu 
hockey, voetbal, koningsdag of 
wat anders is. 

VLAGBANIEREN GEVELVLAGGEN LANDENVLAGGEN



Naast de hiervoor benoemde producten, zijn er nog een legio andere producten die wij voor u kunnen leveren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- stoepborden
- wissellijsten

- gegraveerde platen
- relatiegeschenken

- aankleding van bijvoorbeeld rotondes
- (bedrukking) bedrijfskleding

- huisnummers en naambordjes
- speciaal gevormde objecten

- piepschuim objecten
- ....

U zoekt iets, maar u kan er op onze site of in deze brochuren niets over vinden?? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen en wij 
kunnen u vrijblijvend informeren over alle mogelijkheden die wij u kunnen bieden.

SPECIALS

http://www.hollandsigns.nl/wat-doen-wij/signing-goed/


SPECIAAL GEVORMDE
CONSTRUCTIES

BEDRUKTE
DEURMATTEN DIVERSE STOEPBORDEN

Al wel eens gedacht aan
piepschuim letters? Zo goed 
als alle vormen en kleuren zijn
mogelijk, het is licht in 
gewicht, kan de boodschap 
duidelijk overbrengen en is 
prijstechnisch zeer voordelig! 
Leuk voor aan de wand in  het 
bedrijfspand. Of zoals hier, 
voor het bedrijfspand.

DIVERSE
BEURSWANDEN KLAPBORDEN PIEPSCHUIM LETTERS



KORTOM....
STAP EENS BINNEN BIJ 
HOLLAND SIGNS EN 
ONTDEK WAT WIJ U 

ALLEMAAL TE BIEDEN 
HEBBEN. 

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

http://http://www.hollandsigns.nl/contact/


WWW.HOLLAND SIGNS.NL
Torenlaan 32 Hengelo

info@hollandsigns.nl   -   074 267 35 25

http://http://www.hollandsigns.nl/contact/
https://www.facebook.com/HollandSignsHengelo

