
PRINT & RECLAME

BRAND
DEVELOPMENT



DOEKEN & BANNERS

DOEKEN & BANNERS met je eigen, unieke ontwerp. Klein of Groot? 
Enkelzijdig of dubbelzijdig? Recht of contour gesneden en voor 
indoor- of outdoortoepassingen? 
Op digitaal gebied hebben wij elke printtechniek in huis.



VLAGGEN & MASTEN

VLAGGEN in ieder formaat, in iedere vorm en met verschillende 
afwerkingen. Van beachflags tot landenvlaggen en van heel klein 
tot extreem groot. MASTEN in verschillende lengtes en diameters 
verkrijgbaar. Montage uiteraard ook mogelijk.



STICKERS & POSTERS

Onze STICKERS plakken overal: binnen, buiten, op vlakke of gebogen
oppervlakten en op iedere ondergrond. Wij werken voornamelijk met 
3M folies. Met onze POSTERS kun je alle kanten op. Papieren en
zelfklevende posters, maar ook watervaste varianten.



FRAMES & DISPLAYS

Altijd de juiste spanning. Daar zijn onze FRAMES & DISPLAYS voor 
gemaakt! Zorg dat jouw ontwerp goed zichtbaar is. Voor tijdelijke 
toepassingen, voor permanent gebruik, indoor of outdoor: bij ons 
vind je voor iedere beurs een geschikte aandachtstrekker.



INTERIEUR & STOFFEN

Inspiratie voor ieder INTERIEUR. Kleurrijke prints voor vloeren, 
wanden, deuren én plafonds. En ook aan de verdere inrichting is 
gedacht. Met jouw ideeën en onze STOFFEN ondergaat iedere 
woonkamer of kantoorruimte een complete metamorfose.



ONTDEK MEER  PRODUKTEN
OP ONZE WEBSITE

PHILIPSESIGNTRADING.COM

Geprinte media is en blijft een belangrijk communicatiemiddel en is 
dan ook in veel varianten beschikbaar en toepasbaar. 
Als onafhankelijke partij is Philipse Sign Trading hierin een prettige  
partner  voor  u.
 

Of het nu gaat om advies over kostenbesparing, inkopen of de 
begeleiding van complexe reclame producties. 
Door ruime ervaring, gedegen branchekennis, zijn wij in staat u een 
goed resultaat te bieden met een goede verhouding  tussen  prijs  en  
kwaliteit.

Wij bieden gedegen en unieke communicatieoplossingen,  die u helpen 
een onderscheidende en vooruitstrevende manier van presenteren 
aan te bieden.  Kwaliteit van onze dienstverlening 
in combinatie met een hoge klanttevredenheid is onze belangrijkste 
doelstelling. 

U heeft altijd een reclameproduct met de hoogste kwaliteit 
en afwerking tegen een scherpe prijs! We hebben
verstand van zaken en kunnen daardoor een aanzienlijke toegevoeg-
de waarde zijn voor uw bedrijf. Graag bedenken we voor en met u de 
beste oplossing op maat.

Een moodboard is een krachtig communicatiemiddel. Want beelden 
zijn veel effectiever dan woorden. Een moodboard is een totaalplaatje 
dat met woorden moeilijk kan worden samengevat. Je krijgt er meteen 
een gevoel bij. Door ideeën en dromen te visualiseren op een 
moodboard, maak je ze zichtbaar voor jezelf en voor anderen. 

Prachtig idee zo’n moodboard maar hoe kan ik nu al mijn visuals 
implementeren in de ruimtes. En laat ons je ideeen uitvoerbaar maken. 
Alles onder in een dak! Communicatiebureau, Productiebedrijf, 
Patronen databank en designers die bij ons zijn aangesloten.

Wij fabriceren en confectioneren unieke prints voor onder andere 
gordijnen, wandbekleding, kussens, dekbedovertrekken, tafelkleden, 
stretchframes, rolgordijnen, zitzakken en vloerzeilen.

(P)INTERESTING IDEAS
OP ONZE WEBSITE

VICOPH.NL



GEVEL & BUITENRECLAME

Onverlicht of verlichte doosletters, ideaal te gebruiken voor GEVEL
reclame of decoratie in uw winkel. Exterieurfolie, frames en frees-
letters kunnen we ook monteren voor uw BUITENRECLAME. 



BEWEGWIJZERING

De binnen- en buiten BEWEGWIJZERING is een modulair systeem, 
wat opgebouwd kan worden in ieder gewenst formaat. 
Custommade wayfinding systemen om uw huisstijl compleet te
implementeren.



UNIEKE PRODUCTEN

UNIEKE PRODUCTEN met je eigen, unieke ontwerp. Wij fabriceren 
en confectioneren unieke prints voor onder andere gordijnen, 
wandbekleding, kussens, dekbedovertrekken, tafelkleden, 
stretchframes, rolgordijnen, zitzakken, parasols en vloerzeilen.



PANELEN & BORDEN

Wij bedrukken PANELEN & BORDEN tot 2.50m breed en qua lengte 
kennen wij geen grenzen. Dat geldt ook voor de vorm en afwerkingen: 
de modernste freesmachines staan voor je klaar! En als je wilt, heb 
je veel van onze producten de volgende dag al in huis.



BEZOEK ADRES
Huisstijl Makelaar
Kapelstraat 20
5447 AB Rijkevoort
 
POST ADRES
Huisstijl Makelaar
Staakijzer 9
5447 BM Rijkevoort
 
CONTACT
T: +31 (0) 85-3030951
E: info@huisstijlmakelaar.nl

Huisstijl Makelaar is onderdeel van Philipse Sign Trading


