Matthijssen – ten Have is uw reclamepartner bij alle vormen van lichtreclame, onverlichte reclame,
bewegwijzering en signing van uw pand, bedrijfsterrein, wagenpark en materieel. U vindt bij ons
de creatieve en technische expertise voor het ontwerpen, bouwen, monteren én onderhouden
repareren van maatwerk oplossingen waarmee u opvallend goed en zichtbaar beter zult zijn.
Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust!

Waar staan we voor?

NEON
LED RECLAME
LED DISPLAYS
RECLAMEZUILEN
RECLAME ONVERLICHT
Kieler Bocht 51a, 9723 JA Groningen, 050 577 00 15

ONDERHOUD & REPARATIE

matthijssentenhave.nl

ST!

BEL ONS GERU

5

050 577 00 1

Wij ontwerpen, vervaardigen en
fabriceren alles onder 1 dak
NEON






Unieke, ongeëvenaarde uitstraling
Hoge attentiewaarde
Hoge mate van helderheid
Leverbaar in groot kleurenspectrum
In bijna ieder lettertype, kleur of logo uitvoerbaar

LED RECLAME







Duurzame keuze: Tot 7 keer lager energieverbruik
Extreem lange levensduur
Milieuvriendelijk: lagere CO2 uitstoot, geen giftige stoffen / dampen
Vrijwel onderhoudsvrij
Binnen- en buiten in te zetten
Leverbaar in bijna het gehele RGB kleurenspectrum

LED DISPLAYS





Mogelijkheid tot weergave van bewegende reclame of informatie met een
hoge attentiewaarde
Mogelijkheid tot het zelf managen van de informatie
Mogelijkheid tot het gebruiken van software voor tijd of temperatuur
Te integreren met statische oplossingen als panelen of reclamezuilen

RECLAMEZUILEN




Een goed ontworpen reclamezuil is zowel fraai als functioneel
Verlicht en onverlicht leverbaar
Leverbaar in oneindig veel vormen en modellen,
standaard of maatwerk

RECLAME ONVERLICHT
Freesletters, doosletters, raamfolie, signing, alles is mogelijk. Onze (nieuwe)
grootformaat XL-printer geeft ons en u een scala aan full color printing
reclamemogelijkheden. Denk hierbij aan belettering, raamfolies, bewegwijzering
(signing), wandbekleding, spandoeken, banners, fotobehang en meer.

ONDERHOUD & REPARATIE




VCA-gecertificeerde servicedienst
In het bezit van alle benodigde diploma’s
Mogelijkheid tot onderhoudscontract

matthijssentenhave.nl
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