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Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw 
organisatie of bedrijf,
neem dan vrijblijvend 
contact met ons op.

LEDSign
info@ledsign.nl
0297-820 881

Licht&
Een lichtreclame is essenti-
eel voor de herkenbaarheid 
en zichtbaarheid voor elke 
retail organisatie. Bij LED-
Sign kunt u terecht voor 
praktisch elk denkbare uit-
voering.

Samen met u bespreken wij 
uw wensen omtrent de licht-
reclame. Vervolgens zorgen 
wij voor de ontwikkeling, ver-
vaardiging en desgewenst 
de montage van uw nieuwe 
reclame uiting.

Herkenbaarheid



Maak elk project uniek
Onderstreep het unieke karakter van uw bedrijf of 

organisatie met lichtreclame. Er is veel mogelijk. Geheel 

naar uw wens, precies zoals dat bij u past. 

Bij LEDSign kunnen we uw lichtreclame in veel 

kleuren realiseren. Dit doen we met de translucente 

(doorschijnende) folies 3M-3630, AVERY 4500TF/5500QM 

en Oracal 8500/8800. Kunnen we de gewenste kleur 

niet met een van deze folies realiseren? Dan zoeken we 

samen met u een passend alternatief, zoals bijvoorbeeld 

een fullcolourprint. 

Naast de translucente folies en fullcolourprints werken we 

ook met gekleurd acrylaat en gekleurde leds, waarbij ook 

RGB-verlichting tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast 

kunnen we voor uw verlichting verschillende witte leds 

toepassen, met kleurtemperaturen vanaf 2700K (warm 

wit) tot 10.000K (koud wit). 

Wilt u uw licht afstemmen op de gewenste lichtsterkte? 

Met een dimbare lichtreclame zorgen we niet alleen 

voor de juiste beleving op elk moment, maar houdt 

u ook rekening met de normen die gelden voor de 

lichtvervuilingswet in uw gemeente. 

In onze offertes staat altijd hoeveel LED’s we verwerken 

in uw lichtreclame. Ook vermelden we het te verwachte 

wattage. Bij levering van uw lichtreclame krijgt u een 

passende waterbestendige LED-driver (van Mean 

Well) én kunt u kiezen uit meerdere mogelijkheden 

voor montage. Om de montage goed te laten verlopen, 

ontvangt u van ons een duidelijke montage-instructie. Net 

als een kartonnen 1:1 boormal.

We begrijpen dat u graag wilt weten hoe uw verlichting 

er straks uitziet. Daarom sturen we bij de offerte altijd 

een overzichtelijk dag- en nachtontwerp mee. Bovendien 

staan bij de meegezonden designs de afmetingen, 

kleuren en dieptes van de letters en logo’s duidelijk 

weergegeven. Kortom, u krijgt een goede impressie. 

Helder én compleet.  

Beeld zegt meer dan 
duizend woorden 

Val op. Krijg de aandacht – en houd die vast. Met 
onze kwalitatief hoogwaardige LED-lichtreclames 
valt u op bij iedere voorbijganger. We produceren 
elke mogelijke vorm van lichtreclame en werken 
met acrylaat, aluminium, RVS, koper en messing 
óf een combinatie van deze materialen. De 
mogelijkheden zijn eindeloos!

Waar u ook voor kiest: met de hoge en egale 
licht-output van onze oplossingen maakt u 
indruk. Binnen of buiten, op elk moment. De juiste 
lichtreclame, ook voor u: we zijn er trots op. 



Kleurrijk geheel

We kunnen uw lichtreclame realiseren in 

praktisch elk denkbare kleur. Dit doen we met 

gekleurde LED’s, gekleurde translucente folie 

of gekleurd acrylaat. Heeft u een specifieke 

kleurcode of een kleurverloop in uw logo? Dan 

is een fullcolourprint de beste keuze. 

Bij het vormgeven van lichtreclame heeft u de keuze uit meerdere soorten materialen en verlichtingsmogelijkheden. 

Afhankelijk van de grootte en het gewenste effect stemmen we beide aspecten volledig op elkaar af. 

Voor uw verlichting is veel mogelijk; kijk maar eens op de pagina hiernaast. En zoals we met verlichting alle kanten 

uitkunnen, zo geldt dat ook qua materiaal. Denk bijvoorbeeld aan kunststof (acrylaat) gefreesde letters, aluminium en 

RVS. Of ga voor de specials zoals messing, cortenstaal of een combinatie van al deze materialen. 

Onze mogelijkheden 
voor verlichting en materiaal





LED-lichtreclame van acrylaat

Met de acrylaat verlichte letters en logo’s kunnen we 

praktisch elk gewenst ontwerp in de vorm van een 

lichtreclame produceren. 

Door de ingegoten LED’s is de minimale benodigde 

stokbreedte voor onze acrylaat lichtreclames slechts 

12 millimeter. Hierdoor kunnen we zelfs de smalle delen 

van het logo op een strakke manier produceren en zo 

een egale lichtspreiding garanderen. De diepte van 

het acrylaat hangt af van de manier van verlichting. De 

dieptes van de letters en/of het logo varieert tussen 20 

en 50 millimeter. 

Met translucente folies kunnen we de acrylaat 

lichtreclames in veel verschillende kleuren aanbieden. 

Naast de translucente folies kunnen we ook werken met 

gekleurd acrylaat en ingegoten RGB-LED’s. De acrylaat 

letters en/of logo’s bieden we aan in verschillende 

uitvoeringen.

Acrylaat lichtreclames 
in het kort 

• Diepte acrylaat 20mm tot 50mm 

• Stokbreedte minimaal 12mm

• Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K,    

optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K en RGB

• Diverse mogelijkheden met translucente 

folies,gekleurd acrylaat en gekleurde ingegoten 

LED’s

 





Lichtreclame met Neonlook
Maak kennis met de uitstraling van onze acrylaat-lichtreclames met Neonlook. Dankzij de ronde afwerking en slechts 

12 millimeter benodigde stokbreedte, bieden we een fraai alternatief voor de traditionele (glazen) Neonreclames. Met 

Neonlook-acrylaat kunnen we verschillende soorten schrijfteksten produceren. Of het nu om hartlijnen gaat, of om 

contourlijnen: alles is mogelijk. 

De diepte van het acrylaat (gemiddeld 30 tot 35 millimeter) hangt af van het logo of de aangeleverde tekst. Bij een 

Neonlook-lichtreclame worden de voorkant en 10 millimeter van de zijkant verlicht, wat zorgt voor het Neonbuis-effect. 

De onverlichte delen van de zijkanten worden lichtdicht gespoten in de gewenste RAL- of PMS-kleur.

Neon look lichtreclames 
in het kort 

• Diepte Neonlook-acrylaat: 30-35mm

• Stokbreedte minimaal: 12mm 

• Voorzijde is rond afgewerkt voor het     

vergelijkbare effect van een Neonbuis

• Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K,  

optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K

• Ook een lichtreclame met Neonlook  

effect in RGB is mogelijk

• Leverbaar als (schrijf)letters, of inclusief   

aluminium behuizing met lichtvangranden



Neon Look Track-Signs 
Op een simpele manier meer Signing in je winkel of op een stijlvolle manier kenbaar maken waar de roltrap of 

pashokjes zijn? Dat kan met onze Neon look Track signs. Gemakkelijk te plaatsen in uw bestaande trackrail.

Met Neon Look Acrylaat kunnen we verschillende schrijfstijlen of teksten maken, geheel naar uw wensen.

Neon Look Track-sign 
in het kort 

• Diepte Neonlook-acrylaat: 30-35mm

• Stokbreedte minimaal: 12mm

• Voorzijde is rond afgewerkt voor het  

vergelijkbare effect van een Neonbuis

• Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K, 

optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K

• Ook een lichtreclame met Neonlook 

effect in RGB is mogelijk

• Leverbaar als (schrijf)letters, of als 3D uitvoering

• Voorzien van een 3Fase rail adapter





Aluminium lichtreclame
Met een lichtreclame van aluminium kunt in diepte variëren van 30 tot 200 millimeter. U ontvangt de aluminium licht-

reclames in een strak design, met een minimaal benodigde stokbreedte van 25 millimeter. We bieden u de aluminium 

lichtreclames in drie verschillende uitvoeringen: met een zichtbare aluminium rand, een strakke afwerking of in een 

verzonken uitvoering. De binnenzijde van de aluminium lichtreclame wordt wit gespoten. Dat zorgt voor een goede 

lichtreflectie. En réken maar dat klanten en passanten dat opvalt. 

Aluminium lichtreclames 
in het kort 

• Diepte aluminium: 30mm tot 200mm

• Stokbreedte minimaal: 25mm 

• Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K,    

optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB

• Design als verzonken strakke afwerking  

of inclusief zichtbare randen

• Diverse mogelijkheden met translucente folies, 

gekleurd acrylaat en gekleurde LED-modules







RVS lichtreclame

De diepte van de roestvast stalen (RVS) letters en logo’s varieert van 30 tot 200 millimeter. De RVS lichtreclames hebben 

een minimaal benodigde stokbreedte van 25 millimeter. U kunt kiezen voor een RVS lichtreclame in verschillende 

afwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan hoogglans gepolijst, geborsteld en geschuurd of een onbewerkte ruwe uitvoering. 

Ook kunnen we RVS leveren als toplaag en dat combineren met een aluminium of acrylaat lichtreclame.

RVS is veelzijdig. Zo kunt u kiezen voor twee verschillende RVS materialen. Kies bijvoorbeeld de RVS#304-uitvoering voor 

binnen en RVS#316 voor buiten. RVS#316 is corrosiebestendig en daardoor ideaal voor blootstelling aan bijvoorbeeld 

het hoge zoutgehalte in kustgebieden.

RVS lichtreclames 
in het kort 

• Diepte RVS: 30mm tot 200mm

• Stokbreedte: 25mm

• Standaard kleurtemperatuur LED-modules 6500K,   

optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB

• Keuze uit RVS#304 of RVS#316

• Verschillende afwerkingen zoals onbewerkt,  

geborsteld of hoogglans gepolijst

• Zilver, goud of koperkleurig RVS beschikbaar 



Lichtbakken

Toon uw logo en/of tekst met lichtbakken. Enkelzijdig of 

dubbelzijdig. Gemaakt in aluminium of RVS en geschikt 

voor binnen en buiten. De keuze is aan u!

U kunt met afmetingen en kleuren bijna alle kanten uit. 

Vrijwel elke vorm is mogelijk. Ook kunt u uw lichtbak, 

eventueel inclusief de steun, laten spuiten in elke RAL- 

of PMS-kleur.

We kunnen uw lichtbak voorzien van translucente folie 

of fullcolourprints. Ook kunt u de frontplaten zelf het 

gewenste logo en design geven. En zo breed inzetbaar 

als lichtbakken zijn, zo veelzijdig is ook de bevestiging 

ervan. Vlak of haaks, of via muur- of pendelsteunen: we 

hebben de oplossing voor elke situatie. 

Creëer rust met een
uniforme uitstraling 

Lichtbakken dragen als reclame-uiting prachtig 

bij aan een uniforme en strakke uitstraling. 

Zo ook voor grote projecten, zoals een 

compleet winkelcentrum. Informeer naar de 

mogelijkheden!



Motherboard lichtreclames
Maak kennis met de mogelijkheden van lichtreclame via 

een motherboard. De diepte van een motherboard vari-

eert tussen 30 en 200 millimeter, de uitvoering is veelzij-

dig.   

Kies voor een enkel- of dubbelzijdige uitvoering. En laat 

bijvoorbeeld de door u gewenste letters of logo’s uitfre-

zen en via de binnenzijde voorzien van acrylaat (geen 

3D-effect). Dit zorgt weliswaar niet voor een 3D-effect, al 

bereikt u dat wél door de letters via acrylaat door te ste-

ken. 

Als de letters direct of vanaf de zijkanten verlicht zijn, dan 

kunt u de gewenste letters en logo’s strak tegen het mo-

therboard laten monteren. De gewenste letters of logo’s 

kunnen ook op afstand worden gemonteerd en indirect 

worden verlicht. Dit zorgt voor een mooie glow op het mo-

therboard. 

U kunt het motherboard laten spuiten in elke gewenste 

RAL- of PMS-kleur. Voor een goede lichtreflectie worden 

de binnenzijden van een motherboard wit gespoten.

Motherboard lichtreclames 
in het kort 

• Diepte motherboards: 30mm tot 200 mm

• Standaard kleurtemperatuur LED-modules 6500K,   

optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K

• Design in een vlakke of 3D-uitvoering

• Letters of logo’s kunnen ook worden  

voorgemonteerd op motherboard 

• Enkelzijdig of dubbelzijdig

• In elke vorm te bestellen



Light bulbs

Een lichtreclame met light bulbs valt op en zorgt voor een zeer unieke uitstraling.

We bieden u onze lichtreclames met light bulbs aan in drie verschillende uitvoeringen. Kies voor een aluminium 

frame met opstaande randen, of voor een variant met een aluminium frame zonder opstaande randen. Of ga voor 

een aluminium frame met opstaande randen waarbij de bulbs voor een ongelijkmatig en speciaal lichteffect zorgen. 

Light bulbs lichtreclames 
in het kort 

New York, Las Vegas, Hollywood… De light 

bulb lichtreclames komen uit de Verenigde 

Staten. Grote, verlichte letters met gloeilampen 

versierden in de vroege jaren 40 van de vorige 

eeuw de ingangen van Broadway, bioscopen, 

casino’s, restaurants en bars. Inmiddels zijn 

de gloeilampen ingeruild voor duurzame LED 

light bulbs. Maar de stijl van toen? Die herleeft 

volop.  



Onverlichte 
reclame

Een andere optie voor een gevelreclame zijn onze 

onverlichte reclames. We kunnen ze aanlichten door 

spots of ze simpelweg – zoals vaak in een interieur 

–  geheel onverlicht uitvoeren. 

De letters worden individueel op de ondergrond 

gemonteerd. Dat doen we met kleine blinde 

penverbindingen of op afstand, voor meer diepte en 

schaduweffect. Laten de afmetingen het toe, dan is 

ook dubbelzijdige 3M-tape een optie. 

Onverlichte reclames 
in het kort 

• Diepte: 1mm tot 200mm

• Kan in elk gewenste PMS- of RAL-kleur 

• Design in een vlakke of 3D-uitvoering

• Montage met draadeinden,  

afstandhouders of 3M-tape

• Levering met sjabloon of kartonnen 1:1 boormal



Neon-acrylaat lichtbak
Deze aluminium lichtbak valt op bij iedereen! 

Beide kanten hebben 3D doorgestoken Neon-

look-acrylaat lijnen en zijn zo een echte eye-

catcher. De afgeronde voorzijden en 5 milli-

meter van de zijkanten van het Neon-acrylaat 

zijn verlicht.

Sign met veel losse elementen 
Heeft een sign veel kleine onderdelen of 

elementen, dan kunnen de montagekosten 

door de vele handelingen hoger uitpakken. 

Deze cirkels zijn voorgemonteerd op een helder 

acrylaat paneel, dat een eenvoudige montage 

biedt en over slechts één kabeluitvoer beschikt. 

Ook biedt dit paneel uitkomst wanneer het niet 

wenselijk is om veel te boren op de plek van 

montage.

Mini bulb
De mini bulb zorgt voor een speciale 

verlichting. De vele, uiterst kleine lichtpuntjes 

zijn zichtbaar en creëren zo een heel speels 

effect.

RVS spiegel 
Maak kennis met deze echte eyecatcher: een 

hoogglans gepolijste en verlichte RVS spiegel 

met een 3D doorgestoken verlicht logo. Com-

bineer met kleuren, direct en/of indirect ver-

licht, en creëer zo de meest stijlvolle uitingen.

Bootverlichting 
Wie zegt dat lichtreclames alleen zijn bestemd 

voor op gevels? Ook een verlichte bootnaam 

is heel goed mogelijk. Volledig corrosiebe-

stendig en 100% waterproof. 

Sign inclusief montagevoet 
Soms komen signs beter tot hun recht op 

een voetstuk. Wat dacht u bijvoorbeeld van 

deze vrijstaande, dubbelzijdig verlichte RVS 

lichtreclame? Bijna elke creatie is mogelijk!

Specials
Ook voor speciale lichtreclame-uitingen bent u 

bij ons aan het juiste adres. In samenwerking 

met onze fabriek kunnen we praktisch elk idee 

verwezenlijken.  We nemen elke (technische) 

uitdaging graag met beide handen aan, daardoor 

zijn de productiemogelijkheden eindeloos. 

Gaat het om een lastige montageconstructie, of 

een uitdaging in het gebruik of een combinatie 

van materialen? Of heeft u weliswaar een logo, 

maar nog geen idee wat de mogelijkheden zijn 

met lichtreclame? Samen komen we altijd tot een 

passende oplossing. 

Eventueel komen we bij u langs op locatie. We 

bespreken de mogelijkheden, laten u voor een 

duidelijk beeld meerdere voorbeelden zien en 

begeleiden het project van begin tot eind. Kortom, 

we denken graag creatief met u mee. En komen zo 

met u tot het best mogelijke resultaat.

Niets is te gek en alles is mogelijk.
Wij denken graag met u mee!
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Interieur/indoor lichtreclame 
Zo fraai als lichtreclames buiten uitpakken, 

zo mooi doen ze dat ook binnen. Denk 

bijvoorbeeld aan een kledingwinkel of 

restaurant. Of aan een sfeervolle en functionele 

toevoeging op een beurs. Deze Vegas style 

lichtbak wordt via drie zijden verlicht en is een 

echte sfeermaker.

Vacuüm gevormde sign
Breng uw lichtreclame tot leven met vacuüm 

gebold acrylaat. Het speciale effect geeft uw 

lichtreclame een extra dimensie. Laat u door 

ons goed adviseren; deze bijzondere sign 

verdient de aandacht!

Mini acrylaat letters 
Soms is iets heel erg kleins opvallend groot! 

Neem deze verlichte acrylaat mini-letter met 

een (stok)breedte van slechts 8 millimeter. 

Ideaal voor de inrichting van een winkel of 

tijdens een beurspresentatie.

Aan alle kanten verlicht(bak)
Deze dubbelzijdige lichtbak is uniek en zeer 

opvallend. Het logo is aan beide kanten 3D 

doorgestoken. De voorkant en de zijkant van 

het 3D-acrylaat worden verlicht, ook heeft de 

lichtbak een verlichte ‘middenlijn’. 

Onze reclameverlichting: ook 
betaalbaar voor het mkb

Ook voor kleinere opdrachten is LEDSign de juiste 

partij. We leveren de beste lichtreclame voor de 

beste prijs. Niet voor niets weten veel mkb-bedrijven 

voor hun reclameverlichting de weg naar LEDSign te 

vinden.



Peesdoek lichtbak
Een aluminium frame voor het spannen van een pees- of textieldoek is een uitstekend product voor diverse reclame-

uitingen. Via de LED-verlichting binnenin en een diffuus textieldoek brengt u elke visual extra onder de aandacht. 

Bovendien schakelt u met het textielframe heel gemakkelijk over naar een andere gewenste reclame-uiting.  Onze 

speciale 35 millimeter diepe verlichte peesdoeklichtbakken zijn zeer slank en hebben een strak design. Dat maakt ze 

ideaal voor de retail, waar de ruimte vaak beperkt is.

Wilt u liever een diepere uitvoering? Geen probleem. LEDSign biedt u ook lichtbakken met een profieldiepte van 55 tot 

200 millimeter. En overigens, ook dúbbelzijdige peesdoeklichtbakken behoren tot de mogelijkheden.

Uniek, slank & dimbaar

De 35 millimeter diepe verlichte peesdoe-

klichtbakken van LEDSign bevatten spe-

ciale LED’s. Zo bespaart u veel ruimte en 

wordt uw reclame mooi egaal verlicht. U 

haalt een uniek, zeer slank en optioneel 

dimbaar product in huis. 



Neon Flex 
Neon Flex is een lichtslang met een PVC behuizing met daarin LED-verlichting. Zoals de naam al doet vermoeden lijkt 

de flexline op traditionele Neonverlichting, maar dan in een zeer flexibele uitvoering. Hierdoor is het product tevens 

geschikt om vormen en figuren mee te maken én zeer duurzaam. 

De Neon Flex is optioneel leverbaar in combinatie met een aluminium U-profiel. We leveren u de speciale U-profielen 

in elke gewenste kleur. Tel alle eigenschappen bij elkaar op en het is duidelijk waarom de Neon Flex zo populair is als 

contourlijn. Breng uw pand extra onder de aandacht, laat uw creativiteit de vrije loop en neem voor meer informatie 

contact op met LEDSign!

Neon Flex in het kort 

• Afmetingen 10x20mm of 15x26mm 

• Verkrijgbaar in 12V of 24V

• Verlicht middels een hoogwaardige LEDstrip

• Wattage van ca. 10W per meter

• Per 20 meter te voeden via een passende driver

• Hoge protectie classificatie van IP68

• Leverbaar in een vlakke en ronde uitvoering 

• Mogelijkheid om te kiezen voor een gekleurde jacket

• Eenvoudig te monteren met een speciaal U profiel

• RGB ook mogelijk 
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