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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 het door
ons gedeponeerde Acrylox aanbieden. Acrylox is een lichtdichte, kleurechte, gepigmenteerde acrylaatplaat 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 lichtdoorlatendheid van 40% zeer interessant.
Een alternatief is sandwichpanel; leverbaar in verschillende kleuren.
Ook butlerfinish in de uitvoeringen goud, zilver en koper behoort
tot de mogelĳkheden.
Overige materialen in ons assortiment zĳn (geanodiseerd) aluminium,
acrylaat en PVC geschuimd, in diverse diktes.
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Acrylox springt eruit!
Met Acrylox bieden wĳ u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrĳ product, 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 ca. 40% lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox
Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!
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Acrylox in het kort

19 mm

• 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 buitentoepassingen
• 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
• Diktetolerantie +/- 10%
• Ook verkrĳgbaar inclusief draadeinden of
kunststof afstandhouders

30 mm

Acrylox glans Acrylox glans Acrylox glans
Acrylox 8 mm is leverbaar met een
stokhoogte van 2 tot 150 cm.

Acrylox 19 mm is leverbaar met een
stokhoogte van 5 tot 70 cm.

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

Acrylox 19 mm is in de kleuren RAL 9016
en RAL 9005 tevens verkrĳgbaar in een
matte uitvoering!

Acrylox 30 mm is leverbaar met een
stokhoogte van 7 tot 60 cm.
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Locatie
Vlieland

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Lunteren

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders
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Locatie
Utrecht

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Ede

Materiaal
Logo: Acrylox 19 mm
verlĳmd met RVS
goud spiegel
Letters: Acrylox 8 mm

Montage
Logo: d.m.v. afstandhouders
Letters: d.m.v. dubbelzĳdig tape

RVS
RVS
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Locatie
Doetinchem

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

S
deluxe
Sdeluxe
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Acrylox 19 mm Translucent
Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acrylox
door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor
wordt een zeer hoge mate van lichtspreiding
gerealiseerd. Dit biedt met name voor reclames
en displays vele toepassingen.

19 mm

Acrylox Translucent
Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met een
stokhoogte van 5 tot 70 cm.

PERSPEX1 T 05
PERSPEX1 T 65
PERSPEX2 T 23
2 T 22
PERSPEX 3 T 12
PERSPEX 4 T 35
PERSPEX4 T 34
PERSPEX4 T 47
PERSPEX4 T 36
PERSPEX6 T 53
PERSPEX6 T 46
PERSPEX6 T 54
PERSPEX7 T 89
PERSPEX7 T 90
PERSPEX7 T 88
PERSPEX7 T 91
PERSPEX7 T 87
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Acrylox Backlit indirect verlichte letter

19 mm

30 mm
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Gefreesde letter uit 19 mm of 30 mm Acrylox met
ingefreesde sleuf aan de achterzijde en voorzien van
spatwaterdichte LED-verlichting (IP 65).
De letters lichten aan de achterzĳde uit, waardoor
er een corona om de letter wordt gevormd.
Voor standaardkleuren zie linker kolommen,
spuiten in een andere RAL-kleur behoort ook
tot de mogelĳkheden.
Montage door middel van RVS draadeinden en
afstandbuisjes of door middel van afstandhouders.

Backlit

Acrylox incl. LED-verlichting

Ook verkrĳgbaar
Ookincl.
verkrĳgbaar
RGB-verlichting
incl.
RGB-verlichting

RAL 6032
RAL 6018
RAL 6029
RAL 6005
RAL 5012
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5002
RAL 5022
RAL 5011
RAL 7040
RAL 7031
RAL 1019
RAL 3012
RAL 8007

Achterzĳde letter

De voorzĳde kan worden voorzien van een
RVS-toplaag voor een exclusieve uitstraling.
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Locatie
Amersfoort

Materiaal
Acrylox Backlit

Montage
Bevestiging d.m.v.
draadeinden op
profielen

Locatie
Tolkamer

Materiaal
Acrylox Backlit
i.c.m. Acrylox

Montage
Deels draadeinden met
afstandbuisjes, deels
met afstandhouders
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PERSPEXzwart
PERSPEX028
PERSPEX1T65
PERSPEX2T23
PERSPEX2T22
PERSPEX3T12
PERSPEX4T35
PERSPEX4T34
PERSPEX4T47
PERSPEX4T36
PERSPEX6T53
PERSPEX6T46
PERSPEX6T54

Acrylaat
3 mm

Acrylglas 3 mm is leverbaar met
een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PVC witgeschuimd
Verkrĳgbaar in 5, 10 en 19 mm.

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

PERSPEX7T89
PERSPEX7T90
PERSPEX7T88
PERSPEX7T91
PERSPEX7T87

PVC geschuimd is tevens leverbaar in de
dikte 5 mm in de kleuren grĳs, rood, blauw,
geel, groen en zwart!
PVC gekleurd is alleen geschikt voor
binnentoepassingen!

Glashelder acrylaat
Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 en 30 mm. De stokhoogte varieert van 2 tot 70 cm.
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Locatie
Concrex bedrĳfsbouw
te Geldermalsen

Materiaal
19 mm PVC wit

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Ermelo

Materiaal
8 mm glashelder
acrylaat

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders
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Sandwichpanel
Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern
van polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 12 kleuren en is geschikt voor
binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs i.v.m.
gewicht en de geringe uitzetting van het materiaal.

Sandwichpanel
geslepen
of zilver metallic 3 mm

Geslepen of zilver metallic is leverbaar met een
stokvhoogte van 5 tot 145 cm.

Sandwichpanel zilver metallic

Sandwichpanel
kleur: glans of mat
wit: alleen mat

RAL 9016
RAL 9005
RAL 1023
RAL 3020
RAL 6024
RAL 5002

Sandwichpanel kleur

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

RAL 5022
RAL 7016

Geanodiseerdaluminium

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

Geanodiseerd aluminium
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Locatie
Wekerom

Materiaal
Aluminium Sandwichplaat GAVApanel

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Locatie
Barneveld

Materiaal
Aluminium Sandwichplaat GAVApanel

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders
en profielen

COMMUNICATIE MET IMPACT

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
• Eenvoudig te onderhouden
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Profi el 01P
Onverlichte aluminium
doosletter
Aluminium casco gespoten in
elke gewenste RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componentenlakinelkegewensteRAL-kleur eneventueel
voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt
voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Profi el 3
Aluminium casco gespoten in
elke gewenste RAL-kleur

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

Ook verkrijgbaar
incl.
RGB-verlichting
Profiel 01P)
Ook verkrĳgbaar
incl. RG(m.u.v.
B -verlichting
(m.u.v. Profiel 01P)

5 -14 mm

Translucent leverbaar in 17 kleuren
Aluminium casco gespoten in
elke gewenste RAL-kleur

Profi el 3 deluxe
Indirect verlichte
aluminium doosletter
Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en
voorzien van een 19 mm translucente bodem (steekt
5-14 mm uit). Letters lichten aan de achterzĳde uit,
maar ook deels aan de zĳkant.

Profi el 4
Aluminium casco gespoten in
elke gewenste RAL-kleur
Acrylaat 3 mm fond
Aluminium kaderlĳstprofiel

Direct verlichte
aluminium doosletter
Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en
voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een
aluminium kaderlĳstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten
aan de voorzĳde uit. De combinatie met het acrylaat/
aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zĳn
bĳ uitstek geschikt voor letters/ logo’s die een grote
mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.
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Aluminium casco gespoten in elke gewenste
RAL-kleur
Kunststof CAB-profiel
Acrylaat 3 mm fond

Profi el 5
Direct verlichte
aluminium doosletter
Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en
voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v.
een kunststof CAB-profiel. Doosletters profiel 5 lichten
aan de voorzĳde uit.

Profi el 5 deluxe

Direct verlichte
aluminium doosletter
Aluminium casco gespoten
in elke gewenste kleur

Profiel 5 deluxe is de meer exclusieve variant van
het bovenstaande profiel 5 met CAB-profiel.
Fond in 19 mm Acrylox
translucent, gedeelte dat Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte
aan de zĳkant oplicht naar
voorzĳde, door gebruik te maken van 19 mm
eigen keuze (5-14 mm)
translucent acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd
en daardoor deels in de doosletter valt. Hierdoor
wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd.
Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Ook verkrĳgbaar incl. RGB -verlichting (m.u.v. Profiel 01P)

Aluminium casco gespoten in elke gewenste
RAL-kleur
19 mm Acrylox translucent, licht tevens
aan de zĳkant op

Flatbox
Exclusieve 3D-uitstraling
Flatbox kan in tegenstelling tot ‘normale’ lichtbakken
geproduceerd worden met een geringe diepte van 80,
100 of 120 mm. De teksten en/of logo’s worden diapositief gelaserd en met het speciaal ontwikkelde
19 mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waardoor het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Het
aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Translucente

lichtlĳnen

19 mm Acrylox Translucent
(2000 mm per deel)

9 mm

Aluminium U-profiel
in elke gewenste
RAL-kleur gespoten
(3000 mm per deel)

50 mm
12V LED-modules,
waterproof IP 65

40 mm

Translucente lichtlĳnen zĳn met een breedte van 40
mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met
19 mm Translucent Acrylox, welke ook gedeeltelĳk
aan de zĳkanten uitlicht, hebben de lichtlĳnen een
exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bĳ een
lengte van maximaal 3000 mm aan één stuk, kunnen
de lichtlĳnen door middel van inlegprofielen oneindig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbĳ voor
geraffineerde uiteinden. De lichtlĳnen worden uitgelicht met waterdichte LED’s en zĳn in elke gewenste
lengte en in 15 verschillende kleuren te verkrĳgen.
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Locatie
Pĳnacker, De Boezem
Materiaal
Profiel 3 in
combinatie met
profiel 5

Montage
Bevestiging op gevel
i.c.m aluminium profiel
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Locatie
Goes
Materiaal
Profiel 5
Montage
Bevestiging op gevel
i.cm. Aluminium
ladder constructie

COMMUNICATIE MET IMPACT

Locatie
Culturele buitenplaats, Bergen

Materiaal
Profiel 3 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
meegeleverde glasheldere kunststof
afstandbuisjes

Montage
Links en boven:
op afstandbuisjes,
onder: zonder afstand

Locatie
Dinxperlo

Materiaal
Profiel 3 deluxe incl.
LED-verlichting
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Locatie
Nĳmegen

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging
op profiel

Locatie
Wekerom

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging
rechtstreeks
op de gevel
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Locatie
Barneveld

Materiaal
Profiel 5 deluxe
en Acrylox 19 mm

Montage
Bevestiging
rechtstreeks
op de gevel

Locatie
Zeist

Materiaal
Profiel 5 deluxe
beplakt met folie
(inline)

Montage
Bevestiging
op profielen
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introductie
next generation of elegance
DIONOX
Klein, dun en een subtiele afwerking maken DIONOX tot de trend
in LED- signage.
Zowel INDOOR als OUTDOOR verkrĳgbaar in 7 verschillende types
Of het nu naar voren, naar achteren of (deels) naar de zĳkant moet
uitlichten, met DIONOX is bĳna alles mogelĳk!
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Type 1
Acrylaat schuin aflopend, gespoten
in elke gewenste RAL-kleur
Opaal acrylaat, eventueel voorzien
van gekleurde translucent folie

Acrylaat schuin aflopend, gespoten
in elke gewenste RAL-kleur

Direct verlichte
acrylaat letter
Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 1 licht aan de voorzĳde uit.
Kenmerkend is de schuin aflopende zĳkant.

Type 2

Ca. 5 mm opaal acrylaat

Direct en indirect
verlichte acrylaat letter

Opaal acrylaat, eventueel voorzien
van gekleurde translucent folie

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 2 licht aan de voor- en achterzĳde uit.
Kenmerkend is de schuin aflopende zĳkant.

Ook verkrijgbaar
Ook verkrĳgbaar
incl.
RGB-verlichting
incl. R G B -verlichting

Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Type 3

Direct verlichte
acrylaat letter
Opaal acrylaat, eventueel voorzien
van gekleurde translucent folie

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 3 licht aan de voorzĳde uit.

Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Type 4

Opaal acrylaat + glashelder
acrylaat met afgerond facet

Direct verlichte
acrylaat letter
Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 4 licht aan de voorzĳde uit.
Kenmerkend is de voorzĳde van glashelder
acrylaat met afgerond facet.
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Type 5
Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Indirect verlichte
acrylaat letter
Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 5 licht aan de achterzĳde uit.

Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat

Type6

Indirect verlichte
acrylaat letter
Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 6 licht aan de achterzĳde uit.
Kenmerkend is dat ook de helft van de zĳkant oplicht.

Ook verkrĳgbaar incl. R G B -verlichting

Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat

Type7

Direct verlichte
acrylaat letter
Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 7 licht aan de voorzĳde uit.
Kenmerkend is dat ook de helft van de zĳkant oplicht.

Tabel

Diktes voor binnengebruik. De dikte bĳ buitengebruik is altĳd
30 mm.
Hoogte

Diktes
voor
binnengebruik.
De dikte
bĳ buitengebruik
Dikte
(in
mm)50
75 100125150
200250
300350400 is altĳd
(in mm)
30 mm.
Hoogte
Dikte
(in mm)
(in mm)

25

25
30
30

50 75 100 125 150 200 250 300 350 400
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Type 3
Dionox verlichting

type 3
Verpakking dionox
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introductie
RVS
Opvallend chic!
Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combinatie met een goede prĳs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bĳ ons
RVS-programma. Ons programma varieert van Acrylox verlĳmd met RVS tot RVS verlicht i.c.m.
RVS tot RVS verlicht i.c.m. translucent Acrylox.
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RVS stĳlvol en exclusief
Omschrĳving
De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet RoestVrĳStaal maar
RoestVastStaal. Dit betekent dat RVS van zichzelf een vaste oxidelaag heeft. Meerdere factoren
kunnen invloed hebben op deze laag.
spuitbus RVS cleaner

1
4
2
5

3
6

Acrylox

RVS
geslepen
RVS
spiegel
verlĳmd met RVS zilver dikte 0,8/2/3/5 mm goud dikte 0,8 mm
dikte te verlĳmen
Acrylox:
8, 19 en 30 mm

zilver dikte 0,8/1,5/2 mm
brons dikte 0,8 mm
Achterzĳde letter
Montage eventueel d.m.v. draadstiften
(alleen mogelĳk bĳ 3 en 5 mm RVS)

Algemene informatie

Algemene informatie

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

• Kleurenscala (zie hierboven)
• Stokhoogte

Algemene informatie
nr. 2
t/m 60 cm

• Kleurenscala (zie hierboven)
• Stokhoogte

nr. 4, 5, 6
t/m 60 cm
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Acrylox verlĳmd met RVS
8mm zwart acrylox verlĳmd
met 0,8 geslepen RVS
Direct op de gevel
gemonteerd d.m.v.
afstandhouders
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Geborsteld aluminium
dibond sandwich panel
Montage d.m.v afstandhouders direct op de
gevel

PERFECTIE
TOT
IN
DETA
PERFECTIE TOT IN DETA
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Als antwoord op de steeds groter wordende vraag naar zeer luxueuze signs,
komen wĳ nu met een aanvulling
op ons huidige RVS-pro
afgewerkt
en
hierdoor
uitermate
geschikt
voor
reclames
op
ooghoogte,
beurzen
en
balies.
Dun
gelaserd
RVS (1,2
ldeerde
- 3mm)
incl.
moertjes
geso vo
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onbehandeld
koper,
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een
geringe
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en
het
zeer
exclusieve
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geschikt
voor
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op ooghoogte,
beurzen
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incl.
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geso
daardoor
kostbare
proces
werken
wĳ samen
met
een partner
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wĳ u vo
ze
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Soldeerverbindingen
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nabewerking
garanderen
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resultaat
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past. Vanwege
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met
draadeinden,
onbehandeld
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kleine
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met
een
geringe
diepte
en
het
exclusieve
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RVS
perfectie tot in detail

LET OP! Het kleurenprogramma van RVS deluxe wĳkt iets af van het normale programma.
(de
2, 4 en 5 zĳn hetzelfde
maardeluxe
bronswĳkt
is in deze
vervangen
door koper)
LET kleuren
OP! Het1,kleurenprogramma
van RVS
iets afcollectie
van het normale
programma.
(de
2, 4 en 5 zĳn hetzelfde
maardeluxe
bronswĳkt
is in deze
vervangen
door koper)
LET kleuren
OP! Het1,kleurenprogramma
van RVS
iets afcollectie
van het normale
programma.
(de
kleuren
1,
2,
4
en
5
zĳn
hetzelfde
maar
brons
is
in
deze
collectie
vervangen
door koper)
1 goud geslepen
1 goud geslepen
1 goud geslepen

2 zilver
geslepen
LET
OP!: Het
kleurenprogramma van de RVS producten op de volgende pagina’s wĳkt iets af van het normale programma.
De kleuren 1, 2, 4 en 5 zĳn hetzelfde, maar brons is in deze collectie vervangen door koper.
2 zilver geslepen

2
3 zilver
kopergeslepen
geslepen

1 goud geslepen

3 koper geslepen

2 zilver geslepen

3 goud
koperspiegel
geslepen
4

3 koper geslepen

4 goud spiegel

44 goud
goudspiegel
spiegel

5 zilver spiegel

Perfect afgewerkt en hierdoor uitermate geschikt voor
reclames op ooghoogte, beurzen en balies. Dun gelaserd
RVS (1 - 3 mm) incl. gesoldeerde moertjes voor montage
met draadeinden, onbehandeld koper en kleine doosletters met een geringe diepte zĳn hier voorbeelden van.

55 zilver
zilverspiegel
spiegel

zilver
spiegel
65
6 koper
koperspiegel
spiegel
koperbrute
spiegel
76 koper
(verweert na verloop van tĳd)
6
koper
spiegel
7 Het
koper
brutevan
(verweert
na na
verloop
van tĳd)
resultaat
koper brute
2 maanden

Soldeerverbindingen en een nauwkeurige nabewerking
garanderen een optimaal resultaat die bĳ dit luxe product
past.

7 koper brute (verweert na verloop van tĳd)
7
koper
brutevan
(verweert
na verloop
van tĳd)
Het
resultaat
koper brute
na 2 maanden
Het resultaat van koper brute na 2 maanden
Het resultaat van koper brute na 2 maanden

Prĳs op aanvraag i.v.m. fluctuerende RVS-prĳs
Prĳs op aanvraag i.v.m. fluctuerende RVS-prĳs
Algemene informatie en onderhoud RVS vindt u op blz. 8 van onze catalogus
Prĳs op aanvraag i.v.m. fluctuerende RVS-prĳs
Algemene informatie en onderhoud RVS vindt u op blz. 8 van onze catalogus
Algemene informatie en onderhoud RVS vindt u op blz. 8 van onze catalogus
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mma. Perfect

mma. Perfect
orbeelden
mma.
Perfect
tĳdrovende
orbeelden en
gunstige
tĳdrovende
orbeelden en
gunstige
tĳdrovende en
gunstige

RVSgelaserd
Voorzien van gesoldeerde moeren voor montage
d.m.v. draadeinden.

RVSprofi el 01P

Onverlichte doosletter uit RVS
Bĳ RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzĳde
geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzĳde indien gewenst voorzien van een PVC-bodem.
Blinde montage kan worden bereikt d.m.v. gesoldeerde strips i.c.m. draadeinden.

RVS profiel 3 en RVS profiel 3 deluxe zĳn ook verkrĳgbaar incl. R GB -verlichting

RVS profi el 3

Indirect verlichte doosletter uit RVS
RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LEDverlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als
RVS profiel 01P, maar is voorzien van een Acrylaat
bodem.
5 -14 mm

RVS profi el 3
deluxe

Indirect verlichte doosletter uit RVS
met translucente achterzĳde
RVS profiel 3 deluxe heeft dezelfde opbouw als RVS
profiel 3, de achterzĳde is 19 mm translucent en licht
dus ook deels aan de zĳkant op.

COMMUNICATIE MET IMPACT

RVS profi el 4
Direct verlichte doosletter
uit RVS
Bĳ RVS profiel 4 bestaan de body en een kaderrand
uit RVS. LED-verlichting en een 3 mm acrylaat voorzĳde zorgen voor een homogene uitlichting.

RVS profi el 5

deluxe

Direct verlichte doosletter uit RVS
met translucente voorzĳde

5 -14 mm

Bĳ RVS profiel 5 deluxe bestaat de body uit RVS.
LED-verlichting en een 19 mm translucent acrylaat
voorzĳde zorgen voor een homogene uitlichting.
Deze translucent acrylaat voorzĳde wordt ingefreesd en valt deels in de letter.

ook verkrĳgbaar incl. R GB -verlichting

LEUKE PROJECTEN
DIE WE GRAAG NOG
EVEN BELICHTEN
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