Niets is te gek en alles is mogelijk.
Wij denken graag met u mee!
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.

Mini bulbs

RVS spiegel

De mini bulbs zorgen voor een speciaal

Maak kennis met deze echte eyecatcher: een

verlichtingseffect. De vele, uiterst kleine

hoogglans gepolijste en verlichte RVS spiegel

lichtpuntjes zijn zichtbaar en creëren zo een

met een 3D doorgestoken verlicht logo. Com-

heel speels effect.

bineer met kleuren, direct en/of indirect verlicht, en creëer zo de meest stijlvolle uitingen.

Neon look acrylaat lichtbak

Sign met veel losse elementen

Bootverlichting

Sign inclusief montagevoet

Deze aluminium lichtbak valt op bij iedereen!

Heeft een sign veel kleine onderdelen of

Wie zegt dat lichtreclames alleen zijn bestemd

Soms komen signs beter tot hun recht op

Beide kanten hebben 3D doorgestoken Neon

elementen, dan kunnen de montagekosten

voor op gevels? Ook een verlichte bootnaam

een voetstuk. Wat dacht u bijvoorbeeld van

look acrylaat lijnen en zijn zo een echte eye-

door de vele handelingen hoger uitpakken.

is heel goed mogelijk. Volledig corrosiebe-

deze vrijstaande, dubbelzijdig verlichte RVS

catcher. De afgeronde voorzijden en 5 milli-

Deze cirkels zijn voorgemonteerd op een helder

stendig en 100% waterproof.

lichtreclame? Bijna elke creatie is mogelijk!

meter van de zijkanten van het Neon acrylaat

acrylaat paneel, dat een eenvoudige montage

zijn verlicht.

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.
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Interieur/indoor lichtreclame

Vacuüm gevormde sign

Zo fraai als lichtreclames buiten uitpakken,

Breng uw lichtreclame tot leven met vacuüm

zo mooi doen ze dat ook binnen. Denk

gebold acrylaat. Het speciale effect geeft uw

bijvoorbeeld

of

lichtreclame een extra dimensie. Laat u door

restaurant. Of aan een sfeervolle en functionele

ons goed adviseren; deze bijzondere sign

toevoeging op een beurs. Deze Vegas style

verdient de aandacht!

aan

een

kledingwinkel

lichtbak wordt via drie zijden verlicht en is een
echte sfeermaker.

Onze reclameverlichting: ook
betaalbaar voor het mkb

Mini acrylaat letters

Aan alle kanten verlicht(bak)

Soms is iets heel erg kleins opvallend groot!

Deze dubbelzijdige lichtbak is uniek en zeer

Neem deze verlichte acrylaat mini-letter met

opvallend. Het logo is aan beide kanten 3D

een (stok)breedte van slechts 8 millimeter.

doorgestoken. De voorkant en de zijkant van

Ideaal voor de inrichting van een winkel of

het 3D-acrylaat worden verlicht, ook heeft de

tijdens een beurspresentatie.

lichtbak een verlichte ‘middenlijn’.

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.
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