
Introductie 
doosletters
Doosletters uitgelicht!
Direct of indirect verlichte signs en logo’s voorzien in de noodzakelijke 
herkenningswaarde om succesvol te zijn. Zij scheppen die hoge mate van  
individualiteit waarmee uw klant zich uitstekend kan presenteren. Van on-
opvallend klein tot indrukwekkend groot en van robuust en krachtig tot ele-
gant en sierlijk. Uitstekend uit te lichten d.m.v. de laatste techniek op het 
gebied van energiezuinige en onderhoudsarme LED-verlichting. Uiteraard 
is onverlicht ook een optie. 

Doosletters in het kort
•  Leverbaar in aluminium
•  Leverbaar (in)direct verlicht of onverlicht
•  Verlichting d.m.v. LED’s
•  Zeer scherpe levertijden
•  Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
•  Aluminium en kunststof profielen gespoten in elke gewenste RAL-kleur
•  Eenvoudig te monteren en te onderhouden



Aluminium gelaste doosletter, ge spo  ten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v.  
een kunststof CAB-profiel. Doos letters profiel 5 lich-
ten aan de voorzijde uit.

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Kunststof CAB-profiel

Acrylaat 3 mm fond 

Profiel 5 
Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium casco gespoten 
in elke gewenste kleur

Fond in 19 mm Acrylox 
translucent, gedeelte dat 
aan de zijkant oplicht naar 
eigen keuze (4-15 mm)

Profiel 5 deluxe is de meer exclusieve variant van 
het bovenstaande profiel 5 met CAB-profiel. 
Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte 
voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm trans-
lucent acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd 
en daardoor deels in de doos letter valt. Hierdoor 
wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd. 
Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespo-
ten.

Profiel 5 deluxe 
Direct verlichte aluminium doosletter

Flatbox 4 kan in tegenstelling tot ‘normale’ lichtbak-
ken geproduceerd worden met een geringe diepte 
van 80, 100 of 120 mm. De teksten en/of logo’s worden 
diapositief gelaserd en met het speciaal ontwikkelde 
19mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waar-
door het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Het 
aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Flat Box 4 
Exclusieve 3D-uitstraling

Translucente lichtlijnen zijn met een breedte van 40 
mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met 
19 mm Translucent Acrylox, welke ook gedeeltelijk 
aan de zijkanten uitlicht, hebben de lichtlijnen een 
exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bij een 
lengte van maximaal 3.000 mm aan één stuk, kunnen 
de lichtlijnen door middel van inlegprofielen onein-
dig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor 
geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden uitge-
licht met waterdichte LED’s en zijn in elke gewenste 
lengte en in 11 verschillende kleuren te verkrijgen.

Translucente lichtlijnen

Aluminium U-profiel  
in elke gewenste  
RAL-kleur gespoten  
(3.000 mm per deel)

9 mm

50 mm

40 mm

12V LED-modules, 
waterproof IP 65

19 mm Acrylox Translucent 
(2.000 mm per deel)

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

19 mm Acrylox translucent, licht tevens  
aan de zijkant op

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 com-
ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en even tueel 
voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt 
voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 com-
ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voor-
zien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een alu-
minium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten 
aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/
aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uit-
straling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn 
bij uitstek geschikt voor letters/ logo’s die een grote 
mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters pro-
fiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een 
corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in 
een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. 
Montage geschiedt d.m.v. meegeleverde glashel-
dere afstandbuisjes.

Profiel 01P
Onverlichte aluminium doosletter

Profiel 4 
Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 3  
Indirect verlichte aluminium doosletterAluminium casco gespoten in elke gewenste 

RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 
com ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een 19 mm translucente bodem (steekt 
5-15 mm uit). Letters lichten aan de achterzijde uit, 
maar ook deels aan de zijkant.

Profiel 3 deluxe  
Indirect verlichte aluminium doosletter

5-15 mm

Translucent leverbaar in 17 kleuren

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Acrylaat 3 mm fond

Aluminium kaderlijstprofiel



Aluminium gelaste doosletter, ge spo  ten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v.  
een kunststof CAB-profiel. Doos letters profiel 5 lich-
ten aan de voorzijde uit.

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Kunststof CAB-profiel

Acrylaat 3 mm fond 

Profiel 5 
Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium casco gespoten 
in elke gewenste kleur

Fond in 19 mm Acrylox 
translucent, gedeelte dat 
aan de zijkant oplicht naar 
eigen keuze (4-15 mm)

Profiel 5 deluxe is de meer exclusieve variant van 
het bovenstaande profiel 5 met CAB-profiel. 
Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte 
voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm trans-
lucent acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd 
en daardoor deels in de doos letter valt. Hierdoor 
wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd. 
Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespo-
ten.

Profiel 5 deluxe 
Direct verlichte aluminium doosletter

Flatbox 4 kan in tegenstelling tot ‘normale’ lichtbak-
ken geproduceerd worden met een geringe diepte 
van 80, 100 of 120 mm. De teksten en/of logo’s worden 
diapositief gelaserd en met het speciaal ontwikkelde 
19mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waar-
door het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Het 
aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Flat Box 4 
Exclusieve 3D-uitstraling

Translucente lichtlijnen zijn met een breedte van 40 
mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met 
19 mm Translucent Acrylox, welke ook gedeeltelijk 
aan de zijkanten uitlicht, hebben de lichtlijnen een 
exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bij een 
lengte van maximaal 3.000 mm aan één stuk, kunnen 
de lichtlijnen door middel van inlegprofielen onein-
dig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor 
geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden uitge-
licht met waterdichte LED’s en zijn in elke gewenste 
lengte en in 11 verschillende kleuren te verkrijgen.

Translucente lichtlijnen

Aluminium U-profiel  
in elke gewenste  
RAL-kleur gespoten  
(3.000 mm per deel)

9 mm

50 mm

40 mm

12V LED-modules, 
waterproof IP 65

19 mm Acrylox Translucent 
(2.000 mm per deel)

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

19 mm Acrylox translucent, licht tevens  
aan de zijkant op

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 com-
ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en even tueel 
voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt 
voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 com-
ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voor-
zien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een alu-
minium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten 
aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/
aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uit-
straling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn 
bij uitstek geschikt voor letters/ logo’s die een grote 
mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 
componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters pro-
fiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een 
corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in 
een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. 
Montage geschiedt d.m.v. meegeleverde glashel-
dere afstandbuisjes.

Profiel 01P
Onverlichte aluminium doosletter

Profiel 4 
Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 3  
Indirect verlichte aluminium doosletterAluminium casco gespoten in elke gewenste 

RAL-kleur

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 
com ponenten lak in elke gewenste RAL-kleur en 
voorzien van een 19 mm translucente bodem (steekt 
5-15 mm uit). Letters lichten aan de achterzijde uit, 
maar ook deels aan de zijkant.

Profiel 3 deluxe  
Indirect verlichte aluminium doosletter

5-15 mm

Translucent leverbaar in 17 kleuren

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Aluminium casco gespoten in elke gewenste 
RAL-kleur

Acrylaat 3 mm fond

Aluminium kaderlijstprofiel



Locatie 
Dinxperlo 

Materiaal
Profiel 4 incl.  
LED-verlichting
 
Montage
Bevestiging d.m.v.  
een dakconstructie   

Locatie 
Schiphol 

Materiaal
Profiel 4 : Logodelen 
incl. WARM witte 
LED-verlichting en 
Schiphol Amsterdam 
Airport incl. witte 
POWERLED-verlichting

Montage
Bevestiging op de  
gevel d.m.v. aluminium 
profielen  

Locatie 
Uitgeest 

Materiaal
Profiel 5 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging 
d.m.v. een 
dakconstructie  

Locatie 
Hasselt (België) 

Materiaal
Profiel 01P 
incl. aluminium 
bodem 

Montage
Bevestiging direct 
tegen de gevel   



Locatie 
Dinxperlo 

Materiaal
Profiel 4 incl.  
LED-verlichting
 
Montage
Bevestiging d.m.v.  
een dakconstructie   

Locatie 
Schiphol 

Materiaal
Profiel 4 : Logodelen 
incl. WARM witte 
LED-verlichting en 
Schiphol Amsterdam 
Airport incl. witte 
POWERLED-verlichting

Montage
Bevestiging op de  
gevel d.m.v. aluminium 
profielen  

Locatie 
Uitgeest 

Materiaal
Profiel 5 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging 
d.m.v. een 
dakconstructie  

Locatie 
Hasselt (België) 

Materiaal
Profiel 01P 
incl. aluminium 
bodem 

Montage
Bevestiging direct 
tegen de gevel   



Locatie 
Doetinchem 

Materiaal
Profiel 5 Deluxe 
inclusief LED-
verlichting i.c.m. 
acrylox 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders

Locatie 
Bloemendaal

Materiaal
Profiel 5 Deluxe 
inclusief LED-
verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders  

Montage
Links (en boven): op af- 
standbuisjes, rechts (en 
onder): zonder afstand  

Locatie 
Dinxperlo 

Materiaal
Profiel 3 deluxe incl. 
LED-verlichting

Locatie 
Culturele buiten-
plaats, Bergen

Materiaal
Profiel 3 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
meegeleverde glas - 
heldere kunststof 
afstandbuisjes   



Locatie 
Doetinchem 

Materiaal
Profiel 5 Deluxe 
inclusief LED-
verlichting i.c.m. 
acrylox 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders

Locatie 
Bloemendaal

Materiaal
Profiel 5 Deluxe 
inclusief LED-
verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders  

Montage
Links (en boven): op af- 
standbuisjes, rechts (en 
onder): zonder afstand  

Locatie 
Dinxperlo 

Materiaal
Profiel 3 deluxe incl. 
LED-verlichting

Locatie 
Culturele buiten-
plaats, Bergen

Materiaal
Profiel 3 incl. 
LED-verlichting 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
meegeleverde glas - 
heldere kunststof 
afstandbuisjes   



Introductie 
RVS
Opvallend chic!
Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combi-
natie met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bij ons 
RVS-programma. 
Ons programma varieert van Acrylox verlijmd met RVS tot RVS verlicht i.c.m. 
translucent Acrylox. Laat uw creativiteit er op los en zet uw klant op een 
elegante manier in de spotlight.

Locatie 
Aalsmeer 

Materiaal
Translucent 
lichtlijnen voorzien 
van LED-verlichting 
i.c.m. doosletters 

Montage
Direct op de  
ondergrond  
gemonteerd   


