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Naambord3

et een groot aantal

Dit bord zit prachtig op de muur
bevestigd met onze grote muurnokken
XXL. Deze grootste maat nok heeft een
diameter van 30 mm. In dit geval is het
een heldere plaat; maar natuurlijk kan
ook ieder ander materiaal op deze wijze
chique worden gemonteerd. En als u een
plaat wilt met een afwijkende vorm, dan
is dat ook geen enkel probleem.

fraai gedraaide

roestvrijstalen onderdelen als
basis, maken wij voor u een
eigentijds systeem voor
bewegwijzering, informatie
en presentatie.
In combinatie met bijv. echt
glas of (helder) kunststof
plaatjes heeft u straks een
systeem dat prachtig
harmonieert in uw interieur.
Tijdloos en tegelijkertijd heel
chique.
Leverbaar zijn systemen voor
vaste teksten, die wij op
talloze manieren voor u
kunnen aanbrengen op de
gekozen ondergrond. Maar
ook kunt u kiezen voor een
systeem, waarbij u met een
insert werkt en de tekst dus
makkelijk kan wisselen.

Deurbord4

Een eenvoudig deurbordje, met de namen erop van
de gebruikers, wordt met onze rvs afstandnokken een
sieraad in het interieur. Er kan gekozen worden
voor enkele plaatjes met vaste tekst erop of voor
twee plaatjes tegen elkaar ( waar een insert tussen
wordt bevestigd). De nokjes hebben een diameter
van 14 mm.

Iedere toepassing is mogelijk.
Wij denken graag met u mee,
wat voor u de beste optie is!
We leveren ook nieuwe
sierkappen. Prachtig
bevestigen met sierkappen
in 5 exclusieve materialen,
waaronder zelfs echt goud.

Haaks-op-de-muur bord3

Haaks-op-de-muur borden zijn heel
opvallend en trekken meer aandacht dan
borden die “plat” op de muur gemonteerd
zijn. En met deze prachtige rvs nokken
vallen ze nog meer op. Een goed idee dus
om toe te passen bij info-balies, toiletten
en andere belangrijke ruimten. Met een
maximale dikte van 10 mm kan ieder
materiaal op deze sierlijke manier worden
bevestigd.
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Presentatie-systeem3

Presentatie-systemen, in elke omvang, zijn prachtig te verwezenlijken met dit systeem.
Naar uw keus, met rvs spandraden of met rvs stangen van 6 mm diameter. De speciale
“enveloppen” zijn zo gemaakt dat de insert supersnel gewisseld kan worden, zonder
dat u de klemmen los maakt. En de verschillende bevestigingsmethoden zorgen ervoor
dat dit systeem overal te monteren valt.

NIEUW!

Ook eenvoudige borden of plaatjes worden bijzonder wanneer wij ze met onze sierkappen in
rvs, mat-verchroomd, glans-verchroomd, zwart-verchroomd of verguld voor u monteren!

Hangbord4

Hangborden zorgen er in iedere
bewegwijzering voor dat de bezoeker heel
snel een helder beeld krijgt van de route die
hij moet lopen. Daarom in dit programma
ook een aantal onderdelen specifiek voor
hangborden. Niet alleen maar fraai, maar
ook functioneel (uitbreidingen zijn namelijk
later makkelijk te verwezenlijken met de
koppel-nokken).

Baliebord4

Een baliebordje completeert vaak een bewegwijzering, is
leuk voor degene die achter bijv. de balie zit én is ook
zeer persoonlijk voor de bezoeker. Met deze nok kunnen
wij materiaal tot 15 mm gebruiken. En de lengte van de
nok zorgt ervoor dat het bord heel stabiel staat. Ook heel
geschikt voor bijv. chique promotie-standaardjes voor op
een tafel.

Met behulp van deze rvs/inox onderdelen maken wij een kompleet systeem voor u, tot in de kleinste details uitgevoerd naar uw wens!
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