Dé specialist
in
verlichte en

onverlichte

reclame

Wij zijn
NLsigning
Het begon ruim 40 jaar geleden als neon
lichtreclame bedrijf en is vandaag de
dag uitgegroeid tot fullservice signing
partner. Van advies en ontwerp tot aan
vakkundige montage en onderhoud.
Onze
persoonlijke
benadering
heeft korte lijnen en houdt het
proces inzichtelijk. Hierdoor blijft de
opdrachtgever nauw betrokken, maar
wordt wel volledig ontzorgd.
NLsigning staat bekend om zijn hoge
kwaliteitseisen. Door principieel te
kiezen voor degelijke en duurzame
materialen onderscheiden wij ons op de
markt van concurrenten. Hierdoor blijft
het eindresultaat niet alleen mooier, het
bespaart ook op onderhoud.
Het team van NLsigning staat voor u
klaar en ontwerpt, maakt en plaatst
graag uw sign-oplossing.

Ontwerpt, maakt, plaatst.

Wilgenkade 9 | 3992 LL Houten
T. +31 (0)30 201 0242
E. info@nlsigning.nl

nlsigning.nl

Neon is terug!

Belettering
Of beter gezegd; neon is nooit weggeweest!
Het neonglas wordt nog altijd met de hand geblazen en
is dus een echt ambacht. Deze karakteristieke uitstraling
wordt buiten, maar ook zeker binnen, veelvuldig gebruikt
als lichtreclame. NLsigning heeft sinds zijn ontstaan
in 1971 hier ruime ervaring mee en geeft dus altijd
betrouwbaar advies.

LED verlichting
De lange levensduur en het lage
energieverbruik van LED gelden als de
belangrijkste factoren voor de keuze
voor LED. Daarnaast kan LED lichtreclame
de beste oplossing zijn vanwege de
mogelijkheid om kleine en/of ondiepe
vormen te maken. LED lichtreclame is te
leveren in verschillende prijsklassen, elk
met zijn eigen kenmerken en kwaliteiten.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Bent u opzoek naar belettering of wrapping van uw
auto, gevel, raam, bord of een ander object?
NLsigning helpt u graag met het goede advies en
een doeltreffend ontwerp! Alles voor een opvallend
resultaat!

Interieur
verfraaien
Zorg voor een eye-catcher op
kantoor of een wisselende seizoen
uiting in groot formaat!
Fullcolour prints kunnen we
toepassen op vele manieren.
Zowel permanente als tijdelijke
oplossingen.
Permanente wandprints worden
naadloos vervaardigd op een
breedte van 5,5 meter en
onbeperkte lengte. Wisselende
wandprints zijn eenvoudig door de
klant zelf te wisselen.

LED
verlichting

