
Uw bedri jf heeft de van uw reclame is duidelijk deze ook nog is voorzien 

behoefte zich duidelijk te waar de organisatie zich van een lichtbron. Signs 

onderscheiden van mo- huisvest. Bovendien is de and More kan zorgen dat 

gelijke concurrenten? Met bedrijfsnaam ook in het uw reclame uiting de juiste 

een goede uitstraling donker zichtbaar wanneer uitstraling heeft.

Méér dan alleen lichtreclame!

Signs and More
Houten

06 – 83 222 136
info@signsandmore.nl
www.signsandmore.nl

Méér dan alleen lichtreclame!

• Gevelreclame
verlicht / onverlicht

• Beletteringen
• Vlaggen
• Banieren

• Spandoeken
• Reclamezuilen

• Huisstijlen
ontwerp/realisatie

Tevens kunnen wij voor al uw reclames de vergunningaanvraag uit handen nemen 
en periodiek onderhoud plegen om de kwaliteit van uw installaties te waarborgen.
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Met neon lichtreclame zijn de 
mogelijkheden bijna eindeloos. 
Het is zeer functioneel, aangezien 
er uiteenlopende vormen gege-
ven kunnen worden aan de buis 
waarin het neongas zich bevindt. 
Bovendien is neon lichtreclame 
zeer duurzaam, het kan wel tien-
tallen jaren meegaan en heeft 
een hoge lichtintensiteit.

Signs and More is dé onderneming voor uw licht- 
reclame en/of onverlichte reclame. Vanuit het kantoor 
in Houten (naast Utrecht) kan Signs and More u voor-
zien van alle mogelijke reclame, zoals neon licht- 
reclame, led lichtreclame, klassieke lichtreclame,  
onverlichte reclame, vlaggen, banieren, reclame- 
zuilen, spandoeken, autobelettering, gevelbelettering 
en meer. Daarnaast kan Signs and More u ook voorzien 
van een geheel nieuwe huisstijl of uw logo (her)ontwik-
kelen, uw vergunning aanvraag

uit handen nemen en het onderhoud en reparaties aan 
uw reclame verzorgen. Signs and More werkt uitsluitend 
met een betrouwbare groep toeleveranciers en samen-
werkers. Hierdoor kunnen wij een zeer scherpe prijs/
kwaliteitverhouding aanbieden en is er voor elk budget 
een passende oplossing.

Voor informatie over onze producten en diensten kunt 
surfen naar www.signsandmore.nl of direct contact 
opnemen met Signs and More via 030 20 10 242.

Een reclamezuil is een goede 
optie van buitenreclame, zonder 
de architectonische waarde van 
het pand te beschadigen. De  
mogelijkheden hierin zijn ook 
weer eindeloos. Verlicht, onver-
licht, recht of volledig in vorm. 
Signs and More voorziet u graag 
in advies.

Er is ook de mogelijkheid om uw 
naam of logo in een onverlichte 
uitvoering te laten produceren en 
monteren. U kunt hierbij denken 
aan uw logo in kunststof letters, 
al dan niet aangevuld met uw 
bedrijfsnaam. Ook bestaat er een 
mogelijkheid om uw naam en/of 
logo door middel van belettering 
op een raam of portaal aan te 
brengen.

Een mooi ontwerp verdient ook 
een mooie print. Wij kunnen uw 
ontwerp op verschillende  
materialen laten printen. Uw 
wens of het duurzaam,  
recyclebaar of weerbestendig 
moet zijn kan in de keuze  
opgenomen worden. Wij  
adviseren u hier graag bij.

Door middel van beachflags, 
rolbanners of pop-up wanden kan 
u op eenvoudige wijze het  
evenement op laten vallen. 
Maar ook een belettering of een 
fullcolour print op uw (beurs)
wand kan de boodschap duidelijk 
overbrengen of de locatie meer 
uitstraling geven.

Bent u op zoek naar belettering 
van uw auto, uw gevel, uw bord 
of een ander object? Signs and 
More helpt u graag met het  
goede advies, een exclusief  
ontwerp en het beste resultaat! 
Signs and More gebruikt eerste 
klasse folie die jarenlang kleur-
echtheid garandeert.

Wilt u uw locatie op laten vallen 
door een wapperende vlag, een 
banier of een spandoek? Doordat 
tegenwoordig bijna alles op elk 
formaat geprint of gedrukt kan 
worden is deze vorm van reclame 
erg populair. Ook hierin kan Signs 
and More uw partner zijn. Van een 
uniek ontwerp tot aan vakkundige 
montage.

Al enkele jaren is led verlichting 
niet meer weg te denken uit de 
lichtreclame. Led is een goed  
alternatief voor neon en ontwik-
kelt zich nog steeds. Het voordeel 
van de door led verlichte reclame 
is dat het een erg laag energie-
verbruik heeft en net als neon 
een lange levensduur en een 
hoge lichtintensiteit heeft.

Naast neon en led lichtrecla-
me zijn er ook de klassieke 
lichtreclames zoals lichtbakken 
en portalen. Signs and More 
adviseert u graag over de vele 
mogelijkheden.

NEON LICHTRECLAME

RECLAMEZUILEN

VLAGGEN/SPANDOEKEN

LED LICHTRECLAME

ONVERLICHTE RECLAME

FULLCOLOUR PRINTS

OVERIGE LICHTRECLAME

BELETTERING

EVENT COMMUNICATIE

Heeft u de behoefte zich duidelijk te onderscheiden van  
mogelijke concurrenten? U wilt een goede uitstraling van  
uw onderneming? Of wilt u simpelweg opvallen? Wordt  
ZICHTBAAR met Signs and More, méér dan alleen lichtreclame! 

WORDT ZICHTBAAR  
MET SIGNS AND MORE! 






