
Formulestyling en 
lichtreclame



E E R  V A N 
J E  W E R K
Cleary Led Solutions laat de producten van uw klanten 
stralen en zorgt voor onverwachte reacties. Want zó 
levensecht kunnen beelden zijn met onze Led-toe-
passingen. Neem bijvoorbeeld abri’s die verlicht zijn met 
onze Lightbox. Die overtuigen op alle fronten. Egaal ver-
licht en met sprankelende kleuren. Ideaal voor outdoor 
toepassingen. Tel daar slimme techniek bij op, maatwerk 
en een meedenkende partner, en u heeft alles in huis voor
goed werk. Wie gaat er
dan met de eer strijken?
Voor meer info surft u 
naar www.clearyled.com
Cleary, de Huufkes 7, 5674 TL Nuenen, 040 - 72 00 920, info@clearyled.com

 U W  C O N N E C T I E  I N  L I C H T



Uw logo in LED of uw beeldmerk in neon? Prominent op de voor-

gevel of sfeerverhogend achter de toonbank? Bij Benelux Sign 

Systems kunnen we elke vorm van lichtreclame en formulestyling 

voor u produceren. Van thin signs tot neonletters en van reclame-

zuilen tot raambelettering. Gegarandeerd volgens de actuele richt-

lijnen en regelgeving, ongeacht uw wensen en budget. Dat doen 

we altijd op basis van uw specifieke wensen en eisen: bij ons staat 

uw wens in de spotlights!

Ons klantenbestand weerspiegelt onze veelzijdigheid. Wij werken 

zowel voor grote retailketens als kleine zelfstandigen. Dat doen we 

altijd op basis van snelle service. Onze monteurs zijn namelijk ge-

stationeerd op vier vestigingen verspreid over de Benelux. Dus is 

er een probleem door bijvoorbeeld stormschade? Dan staan onze 

mensen binnen no-time bij u op de stoep. De productie vindt vol-

ledig in eigen huis plaats: het design, de bewerking van kunststof 

en aluminium onderdelen, het glasblazen en spuiten. Daarnaast 

kunt u bij Benelux Sign Systems terecht voor een andere externe 

blikvanger voor uw business: het terras. Vertel ons uw wens en wij 

ontwerpen en bouwen voor u een terras op maat.

Gulberg 27
5674 TE Nuenen

040 283 69 30

info@beneluxsign.nl
www.beneluxsign.nl

Uw wens 
in the 
spotlights



Doosletters van A tot Z
Qua doosletters zijn de mogelijkheden eindeloos. Kies voor verlichte of 
onverlichte letters (Channelplex), in elke gewenste vorm, maat en diepte. 
Ga bijvoorbeeld voor thin signs: subtiele, strakke en egaal verlichte kunst-
stofletters met een minimale diepte van 33 millimeter. Hiermee kunt u zelfs 
voldoen aan de strengste (gemeentelijke) regelgeving op het vlak van 
gevelreclame. We kunnen uw reclame-uiting vervaardigen uit uiteenlopende 
materialen zoals aluminium, rvs of kunststof. Gaat uw voorkeur uit naar ver-
lichte doosletters? Dan hebt u de keuze uit directe of indirecte verlichting, 
in LED- of neonlicht. Liever onverlichte doosletters? Deze kunnen we produ-
ceren in diverse kleuren, afmetingen en materialen (ook in folie). Bovendien 
zijn deze letters direct of indirect te monteren met afstandshouders.



maakt uw naam!



LED is de ideale verlichting voor ondernemers die op zoek zijn naar 
maatwerk dat zuinig is in gebruik. LED-lichten gaan namelijk relatief lang 
mee en verbruiken weinig stroom. Kiest u voor RGB LED, dan is nage-
noeg elke kleur een optie. Daarbij beschikt u met LED altijd over constan-
te aandacht: de verlichtingssterkte is egaal en bijna niet afhankelijk van 
externe factoren zoals de buitentemperatuur. Wij kunnen uw LED-reclame 
produceren in uiteenlopende kleuren, van grote letters tot een compact 
logo. Dat kan voor buiten of binnen. Ook voor LED TL-tubes bent u bij 
ons aan het juiste adres. Deze opvallende, egale vorm van belichting is 
ideaal om de aandacht te vestigen op bijvoorbeeld kantoren, retailfilialen, 
fabrieken en parkeerruimtes.

Constante 
aandacht 
door LED





Neon: tijdloos en 
exclusief
Neonverlichting is een bijzonder sfeervolle manier om uw merk of 
zaak onder de aandacht te brengen – een moderne toepassing van 
nostalgische technologie. Hiermee creëert u een authentieke uitstra-
ling voor binnen of buiten, want neonlampen zijn bijna niet onderhe-
vig aan slijtage door vocht of temperatuur. Bovendien zijn de mo-
gelijkheden gigantisch, zowel qua glasdiameter als grootte en kleur 
(50 soorten). U kunt neonverlichting in/op een doos of ander contour 
laten produceren. Wij kunnen dan ook elke tekst en elk logo in neon-
systemen maken.



Altijd herkenbaar door 
reclamezuil
Reclamezuilen zijn de perfecte eyecatchers voor omgevingen waar 
veel publiek langskomt. Denk aan een LED tv-scherm op een lege 
voorgevel van een winkel, een reclamemast langs de snelweg of 
doeklichtbak in een winkelcentrum. Wij kunnen elke reclamezuil 
voor u produceren. Groot of klein, verlicht of onverlicht, met digitale 
klok of lichtkrant geïntegreerd – maar net wat u wilt!



Met belettering is 
alles mogelijk 
Hebt u een aparte wens op het vlak van buitenreclame? Geen uitdaging 
is ons te groot. Vertel ons uw idee en samen maken we een passende 
uiting. Denk daarbij aan belettering voor winkelramen, spanframes of 
auto’s. In folie of full colour print, verlicht of onverlicht, op borden of ra-
men, transparant of lichtdicht. Wilt u raambelettering spannend maken? 
Kies dan voor gaatjesfolie waarbij u wel van binnen naar buiten, maar 
niet van buiten naar binnen kunt kijken. 



www.comhan.com

ALUMINIUM UIT VOORRAAD

Profielen, platen & maatwerk | Lichtreclame systemen | Spandoek systemen

Textiel – LED systemen | Project systemen & maatwerk



Thuis in terrasbouw
Naast lichtreclame en formulestyling kunt u bij ons terecht voor 
terrasbouw. Ook hierbij zijn de mogelijkheden groot: onze partner 
Benelux Terrasbouw kan elk terras voor u realiseren. Benelux Ter-
rasbouw heeft dan ook een brede klantenkring: horeca, particulieren 
en zwembaden. Met name op het vlak van horecaterrassen hebben 
wij een uitgebreide expertise. Zo werken wij al ruim dertig jaar voor 
onder andere Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch Bier, Hoegaarden, 
Leffe, Alfa Bier en Pepsi Cola. 

Naast fl exibiliteit, hebben wij ook compliancy hoog in het vaandel 
staan. We zijn continu op de hoogte van de actuele regelgeving op 
het vlak van terrasbouw en terrasschermen. Dat geldt voor zowel de 
gemeentelijke als de landelijke en Europese wetgeving. Zo kunnen 
wij u garanderen dat uw terras altijd tot in detail voldoet aan de gel-
dende regels. Hebt u behoefte aan onderhoud? Dan zijn onze men-
sen snel ter plekke. Onze monteurs werken namelijk vanuit diverse 
montagepunten verspreid over de Benelux.

Gulberg 27
5674 TE Nuenen

040 283 69 30

info@terrasbouw.nl
www.terrasbouw.nl

Houdt Benelux Sign Systems al jaren op de weg!
www.mulders-gm.nl



Thuis in terrasbouw

HOE HELDER  
MAG ADVIES ZIJN? 
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...en meer
Terrasschermen

Naast terrasbouw naar wens, kunnen wij ook terrasschermen in alle 
soorten en maten leveren en realiseren. Daarbij bouwen we onze scher-
men op basis van onze jarenlange ervaringen met hoveniers en zwem-
badfabrikanten. 

Onderdelen terrasschermen

Werkt een scharnier van uw terrasscherm niet meer? Of is er een grond-
paal losgeraakt? Bij ons vindt u alle onderdelen voor uw terrasscherm, 
van scharnieren tot wieltjes en van verlichting tot steunen. Wilt u dat wij 
een nieuw onderdeel voor u installeren? Onze ervaren monteurs helpen 
u graag.

Kantoorwanden

Afscheidingswanden voor kantooromgevingen lijken in veel aspecten 
op terrasschermen. Vandaar dat wij onze terrasexpertise ook inzetten 
voor de realisatie van kantoorwanden. Ook hier staat uw wens centraal: 
wilt u transparante of matte tussenpanelen, van aluminium of kunststof, 
tot het plafond of op schouderhoogte?

Specials

Hebt u een aparte wens? Bijvoorbeeld een terrasscherm met belette-
ring of ingebouwde LED-verlichting? Vraag ons naar de mogelijkheden, 
want geen uitdaging is ons te groot.



Spandex is.
een wereldwijd toonaangevende leverancier  
voor de sign- en specialty graphics-industrie

Spandex levert vanuit 15 vestigingen wereldwijd materialen, 
machines en middelen voor de Sign- en Displayindustrie. 
Ook aan Benelux Sign Systems. Meer dan 35.000 klanten 
vertrouwen op de service en kwaliteit die wij hen bieden 
met de A-merken in deze industrie. Samen met Benelux 
Sign Systems investeren wij graag in de toekomst van onze 
partners, binnen- en buiten de Sign branche.

SPANDEX NEDERLAND, Koningsschot 39, 3905 PR Veenendaal 
Tel. 0318 530 111 | Fax 0318 527 960 | www.spandex.nl 

SPANDEX BELGIË, Excelsiorlaan 55, B-1930 Zaventem
Tel. 02 725 73 70 | Fax 02 720 76 40 | www.spandex.be

Verdeeld door spandex. www.spandex.com
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Your partner for:

MCPET®  
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www.europlex.nl

Your partner for:

Lightpanels Luxxplex® 
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www.powerplex.nl

INTERFLEXIBLE SOLUTIONS (IFS) helpt Benelux Sign Systems en veel andere bedrijven al sinds 

2003 bij de import en export vanuit Azië. Aandacht voor klanten, veiligheid, zorg voor het milieu en 

kwaliteit staan hoog in ons vaandel. Onze vestigingen in Shenzhen, Hong Kong, Shanghai en Bangkok 

beschikken over een Europees managementteam zodat er aan de hoge Europese kwaliteitsnormen 

die onze klanten gewend zijn kan worden voldaan. IFS zorgt voor het hele proces zoals: design, 

kwaliteitscontrole, sourcing, productie, assemblage, transport, voorraad beheer, fi nanciering en nog veel 

meer. Kortom voor import uit Azië moet u bij IFS zijn.  

FLEXIBEL

CREATIEF

OPLOSSINGSGERICHT

TRANSPARANT

SERVICE

COMMUNICATIE

BETROUWBAAR

SAMENWERKING

CERTIFICERING 

VEILIGHEID

Staverdenseweg 283
3852 NV  Ermelo

Tel. +31(0) 85 – 486 23 90
info@ifs-group.eu www.ifs-group.eu


