
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 
Rotterdam 

Materiaal
RVS zilver spiegel 
verlijmd op 8 mm 
Acrylox 

Montage
Direct verlijmd op 
de achtergrond 

RVS stijlvol en exclusief

spuitbus RVS cleaner 

GOUD geslepen  
kwaliteit 304

GOUD spiegel  
kwaliteit 304

ZILVER geslepen  
kwaliteit 316

ZILVER spiegel  
kwaliteit 304

 BRONS geslepen  
kwaliteit 304

 BRONS spiegel  
kwaliteit 304
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Omschrijving: 
De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet roestvrij staal 
maar roestvast staal. Dit betekent dat RVS zelf niet kan oxideren, maar zeker wel oxi-
datie vanuit de omgeving kan aantrekken. Derhalve is goed en regelmatig onderhoud 
(RVS cleaner) noodzakelijk.

RVS geslepen 
zilver dikte 2/3/5 mm

Acrylox 
verlijmd met RVS

RVS spiegel 
goud dikte 1 mm

zilver dikte 1,5/2 mm

brons dikte 1mm

dikte te verlijmen Acrylox: 

8, 19 en 30 mm

Algemene informatie
• Kleurenscala (zie hierboven) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
• Stokhoogte t/m 45 cm

Algemene informatie
• Kleurenscala (zie hierboven) nr. 2
• Stokhoogte t/m 60 cm

Algemene informatie
• Kleurenscala (zie hierboven) nr. 4, 5, 6
• Stokhoogte t/m 60 cm

Montage eventueel d.m.v. draadstiften

Achterzijde letter
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RVS deluxe 
PERFECTIE TOT IN DETAIL

Als antwoord op de steeds groter wordende vraag naar zeer luxueuze signs, komen wij nu met een aanvulling op ons huidige RVS-programma. Perfect 

afgewerkt en hierdoor uitermate geschikt voor reclames op ooghoogte, beurzen en balies. Dun gelaserd RVS (1,2 - 3mm) incl. gesoldeerde moertjes voor 

montage met draadeinden, onbehandeld koper, kleine doosletters met een geringe diepte en het zeer exclusieve PRISMA-RVS zijn hier voorbeelden 

van. Soldeerverbindingen en een nauwkeurige nabewerking garanderen een optimaal resultaat die bij dit luxe product past. Vanwege dit tijdrovende en 

daardoor kostbare proces werken wij samen met een partner die dit deels voor ons realiseert. Door het afnamevolume kunnen wij u zeer gunstige 

prijzen garanderen en natuurlijk ligt het garantie-gedeelte (behalve corroderen, zie blz. 8 catalogus) bij ons. Ook wanneer het om profiel 3 gaat, krijgt u de 

unieke garantie op de LED’s en trafo(’s) die u van ons gewend bent (2 jaar all-inclusive).

LET OP! Het kleurenprogramma van RVS deluxe wijkt iets af van het normale programma.

(de kleuren 1, 2, 4 en 5 zijn hetzelfde maar brons is in deze collectie vervangen door koper)

1 goud geslepen

2 zilver geslepen

3 koper geslepen 

4 goud spiegel

5 zilver spiegel

6 koper spiegel

7 koper brute (verweert na verloop van tijd)

Het resultaat van koper brute na 2 maanden

                           Prijs op aanvraag i.v.m. fluctuerende RVS-prijs

Algemene informatie en onderhoud RVS vindt u op blz. 8 van onze catalogus
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 1 goud geslepen

2 zilver geslepen

3 koper geslepen
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6 koper spiegel

7 koper brute (verweert na verloop van tijd)

Het resultaat van koper brute na 2 maanden

Perfect afgewerkt en hierdoor uitermate geschikt voor
reclames op ooghoogte, beurzen en balies. Dun gelaserd
RVS (1,2 - 3mm) incl. gesoldeerde moertjes voor montage 
met draadeinden, onbehandeld koper en kleine doos-
letters met een geringe diepte zijn hier voorbeelden van. 

Soldeerverbindingen en een nauwkeurige nabewerking 
garanderen een optimaal resultaat die bij dit luxe product 
past.

LET OP!: Het kleurenprogramma van de RVS producten op de volgende pagina’s wijkt iets af van het normale programma.  
De kleuren 1, 2, 4 en 5 zijn hetzelfde, maar brons is in deze collectie vervangen door koper.

RVS perfectie tot in detail

Locatie 
Beursstand 

Materiaal
Acrylox Translucent 
19 mm verlijmd met 
RVS zilver spiegel 

Montage
Direct verlijmd op 
een beurswand   
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Locatie 
Beursstand 

Materiaal
Acrylox Translucent 
19 mm verlijmd met 
RVS zilver spiegel 

Montage
Direct verlijmd op 
een beurswand   



RVS profiel 5 deluxe
Direct verlichte doosletter uit RVS
met translucente voorzijde

RVS profiel 4
Direct verlichte doosletter uit RVS

5-15 mm

Locatie 
Bavel 

Materiaal
RVS profiel 01P 
zilver geslepen 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
afstandhouders   

5-15 mm

RVS gelaserd 

RVS profiel 3 
Indirect verlichte doosletter uit RVS

RVS profiel 3 deluxe
Indirect verlichte doosletter uit RVS
met translucente achterzijde

Voorzien van gesoldeerde moeren voor montage 
d.m.v. draadeinden.

RVS profiel 01P 
Onverlichte doosletter uit RVS

Bij RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzijde 
geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achter-
zijde indien gewenst voorzien van een PVC-bodem 
of tapbussen i.c.m. draadeinden.

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-
verlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als 
RVS profiel 01P, maar is voorzien van een Acrylaat 
bodem.

RVS profiel 3 deluxe heeft dezelfde opbouw als RVS 
profiel 3, de achterzijde is 19 mm translucent en licht 
dus ook deels aan de zijkant op.
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Locatie 
Drachten 

Materiaal
Aluminium profiel 3
(Huizenga) +  
RVS profiel 3  
zilver geslepen 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
meegeleverde 
glasheldere 
kunststof buisjes 

Locatie 
Gelsenkirchen 

Materiaal
RVS profiel 01P 
zilver spiegel incl. 
PVC bodem 

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders 
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Uw specialist

Locatie 
Heemstede 

Materiaal
RVS profiel 01P
zilver geslepen 

Montage
Bevestiging d.m.v. 
draadeinden 


