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De Vries Projekt Design is totaalaanbieder op het 

gebied van huisstijl, bewegwijzering, lichtreclame 

en narrowcasting.

Al meer dan 15 jaar produceert De Vries Projekt Design 

zeer uiteenlopende producten voor klanten in binnen- 

en buitenland. Van standaardproducten tot zeer 

specialistisch maatwerk. Oog voor detail, fl exibiliteit 

en innovatiekracht vormen de basis van ons succes, 

en dragen zo mede bij aan het succes van vele klanten, 

         die zich optimaal kunnen onderscheiden in hun 

branche. 

Innovatie 

De Vries Projekt Design staat voor onderscheidende 

innovatiekracht op verschillende gebieden. Met in 

eigen huis ontwikkelde producten leveren wij duur-

zame oplossingen die de toon zetten in de markt. De 

Vries Projekt Design is altijd een stap verder en kan u 

daardoor de laatste innovaties als eerste aanbieden.

Variatie 

De Vries Projekt Design geeft vorm aan elk idee. De 

mogelijkheden zijn dan ook vrijwel onbegrensd. Wij 

bieden u een ruime keus qua materialen, kleuren, 

afmetingen en vormen. Van kunststof tot RVS, van 

onverlicht tot direct verlicht, van letters tot logo’s en 

van handzaam klein tot in het oog springend groot. 

Productie 

De Vries Projekt Design innoveert, niet alleen in pro-

ducten, maar ook in productiefaciliteiten. De com-

binatie van state of the art machines en degelijk 

handwerk zorgen voor razendsnel en uiterst nauw-

keurig vakwerk bij een hoog productieniveau. 
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De meest voorkomende vorm van lichtreclame is nog 

altijd de enkel- of dubbelzijdig verlichte bak. Maar 

als u bij een lichtbak denkt aan een rechthoekige, 

aluminiumkleurige behuizing met      een standaard 

acrylaat voorzijde en tl-verlichting, kent u onze mo-

gelijkheden nog niet.

Onze productiefaciliteiten en materiaalkennis maken 

een grote variëteit in vorm, afmetingen en mate-

rialen mogelijk. Zo krijgt uw huisstijl zijn eigen, 

specifi eke uitstraling. Wij zijn daarnaast specialist 

in het produceren van lichtbakken met zeer grote 

afmetingen of juist zeer platte casco’s voorzien van 

inwendige verlichting met LED, neon of TL, geschikt 

voor communicatie op grote hoogte aan panden of 

op de masten langs autosnelwegen.

treclametreclameee
Lichtreclame

Dankzij lasersnijden, stansen, frezen en vacuüm-

vormen gecombineerd met hoogwaardige folies, 

kunnen we bijna alle vormen in woord- en beeld-

merken tot leven brengen in een lichtbak. Van een-

voudig tot complex, passend in elk budget.
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LichLich
Lichtreclame

LiLi
Rechttoe rechtaan: een casco van aluminium pro-

fi elen, bij kleinere afmetingen voorzien van een 

acrylaat fond met een permanente folie. Bij grotere 

breedtes is de voorzijde uitgevoerd in een hoog-

waardig vinyl doek, gespannen op een door ons 

ontwikkeld spansysteem. Of u nu kiest voor een 

lichtdicht aluminium fond waaruit uw woord- en 

beeldmerk gesneden is en de openingen voorzien 

worden van doorgestoken acrylaat, of een 3D fond.

Met geavanceerde vacuümvormtechniek en full 

colour folie creëeren wij elementen met onbeperkte 

levensduur en relatief lage onderhoudskosten.

Contourbakken: de gehele omtrek of delen van de 

omtrek van uw woord- en beeldmerk, worden één-

op-één gevolgd waardoor u een driedimensionaal 

beeld krijgt van uw huisstijl. Inwendig verlicht door 

neon of zelfs een neoncontour waarbij de omtrek 

van het woord- en beeldmerk geaccentueerd wordt. 

De lichtbak kan worden voorzien van een acrylaat 

voorzijde met permanente folie of full colour, of alu-

minium voorzijde met doorgestoken acrylaat.

Voor grote lichtbakken wordt de voorzijde van 

hoogwaardig vinyl doek gemaakt. Dit is een zeer 

sterk, weersbestendig en lichtdoorlatend doek, dat 

in de lichtbakprofi elen wordt gespannen. Het doek 

kan worden voorzien van een permanente folie of 

full colour folie. 
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FreesleFreesle
Freesletters

Freesletters

FreesFrees

Freesletters kunnen we in nagenoeg elke maat en 

vorm voor u samenstellen. Met als basis acrylaat, 

een lichtdicht door en door gekleurd kunststof plaat-

materiaal, kunnen we in een dikte van 8, 19 of 30 

mm uw logo, tekst of andere afbeelding via laser- of 

freestechniek uitsnijden. Het materiaal is kleurecht 

en verkrijgbaar in een groot aantal standaard RAL 

kleuren. Daarnaast kunnen we de freesletters ook 

voorzien van een RVS toplaag in verschillende af-

werkingen.

Het is ook mogelijk om freesletters te maken uit 

aluminium, dibond of RVS.

Omdat de toepassingen eindeloos zijn, is het mo-

gelijk met deze materialen een perfect passende 

uitstraling te geven aan uw logo of huisstijl.

De letters kunnen vlak op de wand of middels afstand-

houders op uw gevel of wand worden gemonteerd.
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Een zuil of reclameframe geeft een extra dimensie 

aan het aanzicht van uw pand, zonder afbreuk te 

doen aan de architectonische waarde. Van alumi-

nium, RVS, kunststof of een combinatie hiervan.

Verlicht en onverlicht

U kunt kiezen voor inwendige of uitwendige verlich-

ting. De keuze bepaalt de materialen. Aluminium 

met achterliggend of doorgestoken acrylaat, een 

passende neonlijn of subtiele LED’s zorgen als con-

tour voor een chique presentatie van uw huisstijl. 

Eenvoudig, maar zeker  zo sprekend,  is het aanstralen 

door grondspots. 

wijzeringwijzering
Bewegwijzering outdoor

wijzewijze

Tot vier meter hoog uit één stuk: Uw woord- en 

beeldmerk, uw pand, het straatbeeld en de gemeen-

telijke richtlijnen, zijn bepalend voor de maatvoe-

ring. Of u nu een klein zuiltje op één staander wilt, 

of een metershoge zuil, voor ons maakt dat geen 

verschil.
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ewegwijBewegwijB
Bewegwij
egwijegwij

12 13

BB

12

Enkelzijdig of dubbelzijdig

Afhankelijk van het doel van de zuil, alleen zicht-

baarheid of het markeren van een aanrijroute heeft 

u nog de keuze uit een enkelzijdige of dubbelzijdige 

uitvoering. Een zuil hoeft niet altijd dubbelzijdig uit-

gevoerd te worden; wij kunnen u daar een gedegen 

advies in geven.

Vorm en dimensie zijn afhankelijk van uw wensen. 

Met ons uitgebreide machinepark kunnen we elke 

vorm produceren.

De totaalafmeting kan standaard tot 8 meter hoogte. 

Hiervoor is wel een bouwvergunning noodzakelijk. 

Dit kunnen wij ook geheel voor u verzorgen.



INDOORINDOOR
indoor
INDIND

Goede bewegwijzering leidt mensen ongemerkt 

naar de plaats van bestemming. We beheersen 

het proces dat inspeelt op het menselijk gedrag 

waardoor routes naar locaties, herkenbaarheid 

van gebouwen én routing in gebouwen worden 

vertaald naar een logische infrastructuur.

Bewegwijzering indoor

In een bewegwijzeringsproject is het belangrijk dat 

er een goede balans is tussen het ontwerp en de 

practische functionaliteit. Omdat bewegwijzering 

veelal maatwerk is, is het belangrijk dat deze twee 

elementen goed in balans zijn. Wij zijn door onze 

jarenlange ervaring uitstekend in staat u goed in 

dit proces te begeleiden. 
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De Vries Projekt Design heeft een heldere project-

aanpak. Afhankelijk van de grote van uw project 

stellen we een projectteam samen met één aan-

spreekpunt. Dit team bestaat uit professionals die 

op eenieders vakgebied uiterst bekwaam zijn in het 

realiseren van bewegwijzeringsprojecten.

Om tot een heldere begroting te komen bekijkt 

onze projectmanager de door u of uw architect ver-

strekte bouwkundige tekeningen en bezoekt samen 

met u de locatie. Hierbij wordt een opname gedaan 

van de gewenste verkeersstromen, de aanrijroute 

wordt bekeken en de bouwkundige structuur zoals 

wanden, plafonds en hoogten worden vastgelegd. 

Tevens wordt er gekeken naar de sfeer en de kleur-

stellingen in het gebouw en de constructieve mo-

gelijkheden in en buiten het gebouw en indien van 

toepassing de gevel of het dak.

Bewegwijzering 
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wijzerinwijzeringgwijzwijz
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Indien noodzakelijk spreken we samen met uw 

afdeling communicatie of ontwerpburo de huisstijl 

door, mocht u hierin juist een advies willen dan heb-

ben wij een eigen grafi sche afdeling met ervaren 

ontwerpers die u hierin uitstekend kunnen begeleiden.

Na deze inventarisatie stellen we een bewegwijze-

ringsplan op op basis van de door u (digitaal) verstrek-

te tekeningen. Binnen dit plan worden de borden 

gecodeerd op de tekening aangebracht zodat u direct 

een goed beeld krijgt waar en op welke wijze wij be-

wegwijzering adviseren. Naast deze tekening wordt 

aan de hand van het bebordingsplan een offerte 

voor u uitgewerkt waarin alle elementen en de 

montage wordt opgenomen. Op deze wijze heeft u 

een exacte begroting en komt u tijdens de uitvoering 

niet voor verrassingen te staan.



INDOORINDOOR
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indoor
INDIND
Deze offerte is de basis voor uw opdracht en na 

opdrachtverstrekking zal onze projectmanager de 

productie- en montageplanning met u afstemmen. 

U ontvangt voorafgaand aan de montage nog een 

digitale drukproef en waar nodig maken we een 

demobord. Nadat u deze onderdelen heeft goed-

gekeurd starten we de productie en neemt onze 

projectleider contact met u op om de montage tot 

in detail door te spreken.

Na het opleveren van het bewegwijzeringsproject is 

het mogelijk om gebruik te maken van ons onderhoud- 

en serviceprogramma, hierdoor bent u er van verzekerd 

dat uw bewegwijzering tot in lengte van jaren up-

to-date en in goede staat van onderhoud blijft.

U kunt daarnaast gebruik maken van ons geavan-

ceerde softwaresysteem waarmee u uw papierge-

dragen borden zelf kunt muteren en uw overige 

borden via ons web-based serviceprogramma kunt 

melden, status van onderhoud kan bekijken en in-

zage heeft in uw storingsoverzicht.



BeBe
Full Colour

Zien en gezien worden. Daar gaat het om in elke 

branche. Een merk, naam, product of service letterlijk 

zo opvallend mogelijk neerzetten, dat levert naams-

bekendheid en belangrijker nog herkenbaarheid op.

Met de moderne digitale printtechnieken zijn er 

tegenwoordig meer dan voldoende mogelijkheden 

om dit te bewerkstelligen. Wij zijn gespecialiseerd 

in de productie en levering van digitale prints op 

uiteenlopende materialen en van klein- tot groot 

formaat. Van alle voorkomende prints voor binnen- 

en buitengebruik kunt u elke afbeelding commu-

niceren met uw klant. Vanzelfsprekend kunnen wij 

u ook adviseren over toepassingen en wijze van 

presenteren. Met een eigen ontwerpafdeling in huis 

zorgen wij voor een perfecte vertaling van uw 

huisstijl of gewenste sfeer.

 

Dus bent u voor een beurs, een seminar, roadshow, 

bedrijfspresentatie of gewoon voor uw eigen 

showroom, kantoor, kantine, meetingroom of receptie 

op zoek naar een organisatiespecifi eke blikvanger? 

Neem dan met ons contact op, wij lossen het voor 

u op.

Full Colour
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Binnen uw organisatie en gebouw(en) streeft u een 

optimale dienstverlening na. Bij deze dienstverle-

ning hoort een professionele communicatie naar 

uw gasten en medewerkers. Of het nu het verwelko-

men van bezoek is of het verwijzen naar vergader-

zalen maar ook indien u gebruik maakt van digitale 

bewegwijzering, in alle gevallen is het belangrijk 

dat de informatie correct en up-to-date is.

Eenvoudig en effi ciënt

De Vries Projekt Design beschikt over een, door ons 

zelf ontwikkeld, geavanceerd narrowcasting en di-

gitaal bewegwijzeringssysteem EasyView. Hiermee 

is het mogelijk om heel eenvoudig een stand-alone 

systeem te plaatsen maar u kunt ook naar wens een 

uitgebreid systeem van meerdere schermen plaatsen.

wcastinggwcastingg
Narrowcasting
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Met EasyView heeft u onbeperkte beheermogelijkhe-

den, u kunt centraal vanuit één plaats of decentraal bij 

meerdere personen het beheer neerleggen. Dit kan 

beperkt beheer zijn van één of meerdere schermen 

maar natuurlijk is het ook mogelijk om het gehele be-

heer te doen. Dit kan zelfs vanuit een andere locatie 

indien gewenst.

Easyview combineert heldere communicatie naar 

uw gasten en medewerkers met een eenvoudige 

bediening voor de medewerker die verantwoorde-

lijk is voor de informatie. Het is zelfs mogelijk een 

koppeling te maken met uw facilitaire- of reserve-

ringssoftware. 



Vooraf plannen

Met onze EasyView software is het mogelijk om uw 

nieuwsberichten, actie’s, vergaderingen en overige 

gewenste berichten vooraf te plannen. U kunt op 

datum en tijd uw media plannen en onze software 

zal ervoor zorgdragen dat alles tijdig en correct 

wordt weergegeven. Simpel en helder.

Eenvoudige bediening

Het publiceren van informatie op de schermen is 

eenvoudig. De bediening behoeft geen opleiding. 

Door de rechtenstructuur kunt u verschillende af-

delingen toegang geven tot een geheel of gedeelte 

van een scherm. Denk hierbij aan een menu van 

de catering, algemene info of specifi eke informa-

tie. Daarnaast is het eenvoudig mogelijk om zaken 

als weer, verkeer en actueel nieuws te tonen maar 

ook een bedrijfsfi lm, presentatie of fotoreportage is 

eenvoudig te plaatsen.

Bewegwijzering en meer.

Naast bovengenoemde informatie kunt u het soft-

waresysteem ook makkelijk gebruiken binnen uw 

bewegwijzering. Informatie die u normaal met 

papierinlegvellen in uw borden plaatst kunt u ook 

digitaal weergeven. Wij hebben schermen in alle 

formaten, leverbaar als wand- en staande uitvoe-

ring. We leveren alle benodigde soft- en hardware 

en zorgen natuurlijk voor een vlekkeloze implemen-

tatie. En natuurlijk blijven we samen met u ervoor 

zorgen dat uw systeem met uw plannen en wensen 

meegroeit. Overzichtelijk en transparant.

NarrowNarrow
Digitale Bewegw

NarrowNarrow
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krantenkrantenkk
Informatiedisplays

De eenvoudige lichtkrant is allang niet meer wat het 

was en heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld 

tot een medium met nagenoeg onbegrensde moge-

lijkheden.

Of het nu is om uw bezoeker welkom te heten of 

dat u in een vergadercentrum wilt tonen in welke 

ruimte een vergadering gehouden wordt, het kan 

eenvoudig met één druk op de knop. Display’s kun-

nen via een netwerk, draadloos of zelfs via UMTS 

techniek op afstand bediend worden.

Naast het leveren van een standaard display, bou-

wen we ook oplossingen op maat. Dit kan met LED 

techniek maar natuurlijk ook met LCD schermen of 

touchscreens.

Toepassingen kunnen zijn, een eenvoudige infor-

matiedisplay maar ook in een uitgebreide vidi-wall 

of als onderdeel van dynamische bewegwijzering.
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Diversen

Wij vinden het belangrijk om u als klant een totaal-

pakket te kunnen bieden. Daarom stopt het bij De 

Vries Projekt Design niet bij bewegwijzering en licht-

reclame. Wij leveren ook een zeer uitgebreid pakket 

op het gebied van presentatiedisplay’s, vlaggen, 

banieren, spanframes en alle denkbare randartikelen 

die u nodig heeft om informatie en uw huisstijl een-

duidig te tonen. Hierin gaan we heel ver, ook als u 

maatwerk nodig heeft denken wij graag met u mee. 

Tien tegen één dat we u verder kunnen helpen.

Diversen
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