
BEWEGWIJZERING



Bewegwijzering
Een duidelijke bewegwijzering is van essentieel 
belang. Het is het eerste wat klanten zien binnen 
of buiten. Er staat namelijk op aangegeven waar 
je bedrijf staat en hoe ze er moeten komen. En 
hoe ze ergens kunnen komen binnen in het 
bedrijf. De bewegwijzering geeft ook aan waar de 
vluchtroutes en nooduitgangen zich bevinden. Dit 
is erg belangrijk voor de veiligheid. 

Bewegwijzering kan ook helpen met nieuwe 
klanten te vinden. Je bewegwijzering wordt 
gezien door mensen die niet opzoek zijn, maar er 
wel langs rijden. Zo zou je nieuwe klanten kunnen 
werven voor je bedrijf. 

Een voordeel van bewegwijzering is dat je bedrijf 
een verzorgd en professionele uitstraling 
uitstraalt. 

Dit geeft vaak een positief effect op bestaande 
klanten en nieuwe klanten. Naast de verzorgde 
en professionele uitstraling geeft het ook rust en 
overzicht in het bedrijf. 

De bewegwijzering kan volledig vormgeven 
worden in de huisstijl van het bedrijf. En er zijn 
verschillende mogelijkheden hoe je dit wilt laten 
zien. 

BEWEGWIJZERING



Reclamezuil 
Reclamezuilen zijn vrijstaande bewegwijzeringen 
die binnen en buiten geplaatst kunnen worden. 
Ze dienen ervoor om je in de goede richting te 
wijzen. Reclamezuilen zijn er in verschillende 
soorten en maten. Hierdoor zijn er dan ook 
verschillende opties voor een 
bewegwijzeringszuil. Naast de verschillende 
keuzes kun je er ook voor kiezen om je 
reclamezuil verlicht of onverlicht is.
Reclamezuilen zie je vaak bij de ingang van een 
bedrijf, buiten of binnen. 

Borden 
Borden zijn bewegwijzeringsborden die 
vastgemaakt worden aan de muur of aan het 
plafond. En zijn in verschillende soorten en 
maten beschikbaar.
Voor binnen worden de borden full colour 
geprint. En voor buiten zijn het stickers, want dat 
is beter bestand tegen weersinvloeden.

De borden zie je vaak binnen in een gebouw of 
buiten aan een hek of muur. 

Vloersticker 
Door stickers te plaatsen op de vloer van een 
pand ontstaat er een bewegwijzering.
Er kan bijvoorbeeld een looproute gemaakt 
worden of er kan aangewezen worden waar iets 
bevindt.

MOGELIJKHEDEN



REFERENTIES
WIJ WERKEN O.A. VOOR:

WIJ INSPIREREN U GRAAG!
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

We denken graag met u mee in uw wensen en mogelijkheden.

BEL ONS
055 533 8600

MAIL ONS
info@a1-signs.nl 

BEZOEK ONZE WEBSITE
 a1-signs.nl

FULL SERVICE
SIGNBEDRIJF

Al bijna 10 jaar voeren wij onze passie uit in 
de meest uit een lopende branches. Onze 
missie is om jouw boodschap zo duidelijk 
mogelijk over te brengen, of dat nu op de 
voorgevel is van een bedrijfspand, auto of een 
wand in een showroom. Ons ontwerpbureau, 
signmakers, projectleiders en buitendienst 
monteurs staan voor u klaar!

Wij beschikken over een uitgebreid machinepark. 
Met onze flatbed printers realiseren we 
ongekende printkwaliteit op hout, acrylaat, 
alubond, karton of forex van verschillende tafel 
groottes. De roll-to-roll printers leveren de 

mooiste afbeeldingen op stickers en full colours 
op borden. Unieke modellen creëren? Onze 
freesmachines rillen, snijden en frezen, met 
Zwitserse precisie, alles customized. Liever 
gespoten? We hebben een eigen spuiterij. 

Wij zijn in staat om de meest uiteenlopende 
producten in eigen huis te produceren. Deze 
eigen productie stelt ons in staat flexibel en 
efficiënt te reageren en u volledig te ontzorgen. 
Wij houden van een uitdaging en denken graag 
met u mee! Een mooi verhaal op paper lijkt 
fantastisch, wij laten het liever zien!


