
o n t w e r p  •  b e l e t t e r i n g  •  m o n t a g e  •  f u l l  w r a p  •  W E B s i t e

Inspiratiegids

https://www.quaform.nl/


Quaform Signing B.V.
Zoek jij een fullservice signing- en reclamebureau dat helemaal in de 
huid van jouw bedrijf kruipt? Kom dan met ons kennismaken. 

Wij hebben een compleet team outside-the-box-denkers dat graag 
aan de slag gaat om jouw bedrijf een krachtige uitstraling te geven. 
Dat doen ze met creatieve oplossingen die ze niet alleen bedenken, 
maar grotendeels ook zelf maken.

Van logo, autobelettering en gevelreclame tot jouw 
complete huisstijl, bij Quaform vind je het allemaal.
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Op basis van jouw input maken wij een uitdagend grafisch ontwerp voor jouw 
reclamedoel. We kunnen een bestaand ontwerp voor je restylen, maar ontwerpen 
net zo makkelijk iets dat compleet nieuw is. Onze ontwerpers kennen de materialen 
en machines waarmee wij werken. Daarom is alles wat zij ontwerpen ook technisch 
maakbaar. Samen met jou zorgen we voor een eindproduct met de uitstraling 
waarnaar jij op zoek bent.

Ontwerp
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Logo

Huisstijl

Logo & Huisstijl
Wordt het tijd om je logo en huisstijl op te frissen of zelfs helemaal te 
vernieuwen? Of had je nog niets en wil je dat nu laten ontwikkelen? 
Wij kunnen het allemaal voor je uitvoeren. Ons startpunt is jouw visie, 
beeld- en kleurwensen. Daarmee gaan onze creatieve vakmensen aan de slag. 
Het resultaat is een logo en een huisstijl in een fris en krachtig design waarmee 
jij jouw bedrijf weer scherp in de markt zet.

Melk
VERSE
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Een bedrijf met belettering valt op en is herkenbaar. Beletteren kan op locatie, 
maar bij voorkeur doen wij dat in eigen huis. Daar beschikken wij over een 
werkplaats met brug. Wij kunnen er vorstvrij en stofvrij werken en moeilijke 
plekken zijn dan goed bereikbaar. 
Onze medewerkers leveren eersteklas vakwerk, hebben verstand van 
folies en zijn getraind in het verwerken ervan. Afhankelijk van de 
belettering duurt het aanbrengen 1 tot 3 dagen.

Autobelettering
Printfolie is ideaal voor full color belettering en afbeeldingen. 
Deze speciale folie is geschikt voor elke gewenste afbeelding en tekst. 
Het printwerk verzorgen wij in eigen huis met moderne machines die in 
volle en heldere kleuren printen voor een kleurecht resultaat. Door te 
printen in eigen huis kunnen wij de kwaliteit garanderen en altijd snel 
leveren. Ook in printfolie zijn speciale folies leverbaar waarover wij je 
graag adviseren. Printfolie werken wij standaard af met laminaat in mat 
of glans voor een lange levensduur en het behoud van kleur.Snijfolie

Snijfolie bestaat altijd uit één kleur. De variatie daarin is groot en alle 
kleuren zijn onderling te combineren. Het snijden en plakken van deze 
folie kan in elke gewenste vorm. Denk aan belettering, logo’s en andere 
vormen die bestaan uit één of enkele kleuren. We hebben speciale snij-
folies voor vlakke ondergronden en voor gebogen ondergronden. 
Daarnaast zijn er folies die sterk hechten 
en folies die eenvoudig te verwijderen zijn.

full color
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30-60% belettering

  • Uitgebreid
  • Herkenbaar

Logo met uitgebreide herkenbaarheid 
van de huisstijl, waarbij een gedeelte 
van de auto wordt ingepakt

Materiaal: 
Snijfolie in combinatie met 
vervormbare full color print en/of 
wrapfolie

60-80% belettering

  • Compleet
  • Opvallend
  

Grootste gedeelte van de auto wordt 
voorzien van belettering met logo, 
huisstijl en gebruik van beelden

Materiaal: 
Vervormbare full color print en/of 
wrapfolie aangevuld met snijfolie

10-30% belettering

  • Eenvoudig
  • To the point

Uw auto wordt voorzien van logo met 
een klein huisstijl element

Materiaal: 
snijfolie en/of full color print
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Heb je een compleet wagenpark op de weg rijden? Geef dan al je voertuigen dezelfde 
stijl en uitstraling. Want door herhaling creëer je herkenbaarheid en zet je je bedrijf 
krachtig op de kaart.

Fleetmarking
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Car wrap full color
Een car wrap met full color print verandert je bedrijfswagen in een echte eyecatcher. 
Het is een ideale manier om op te vallen met je huisstijl of om een reclamecampagne 
extra te ondersteunen. Bij een full color car wrap is alles mogelijk. Van eenvoudige 
afbeeldingen tot de meest kleurrijke en natuurgetrouwe foto’s op je bedrijfswagen. 
Zo kun je altijd de look creëren die naadloos aansluit bij je bedrijf of bij je campagne 
van dat moment.
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Car wrap

full wrap
Ben je uitgekeken op de kleur van je auto? Of wordt het tijd voor een zakelijke 
restyling? Een one color car wrap geeft je auto meteen een nieuwe uitstraling. Je 
auto wordt dan volledig ingepakt met een gekleurde folie en bovendien beschermd 
tegen lichte krassen. 

Na verloop van tijd kun je de folie ook weer laten verwijderen en heeft je auto weer 
de originele kleur. Keus in kleuren is er volop, van mat en glanzend tot metallic en 
color flip. Een car wrap aanbrengen duurt ongeveer 3 dagen. Wij geven je uitgebreid 
belangrijk wasadvies. Na het wrappen zijn er speciale onderhoudssets die je car 
wrap nog beter onderhouden.
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Car wrap
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Lichtreclame wordt veel toegepast op gevels. Met Neon, LED en doosletters valt je bedrijf
eerder op dan met onverlichte gevelreclame. Het resultaat is meer oogcontact en beleving.
Bovendien is je bedrijf ook ’s-avonds of in een donkere omgeving goed herkenbaar en te
vinden. 

Naast toepassing op gevels wordt lichtreclame ook op andere manieren toegepast.
Zoals in etalages en stands of standalone op reclamezuilen en reclameborden.

Met buitensigning ziet iedereen waar je gevestigd bent. Denk aan gevelreclame in de vorm van 
freesletters, doosletters of lichtbakken. Plat of driedimensionaal. Gemaakt van kunststof, metaal 
of acrylaat. 

En denk aan belettering, vlaggenmasten, zuilen en borden. Buitensigning is in vele vormen 
mogelijk. Kom eens praten met ons creatieve team over alle mogelijkheden. Zij adviseren je graag 
over in het oog vallende oplossingen waardoor jouw bedrijf blijvend bij anderen op het netvlies 
komt te staan. 

Buitensigning

LICHTRECLAME
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Reclameborden

Spandoeken

Het spandoek is een populair middel om reclame te maken en er is een ruime keuze in materialen. 
Voor iedere locatie hebben wij geschikt spandoek waarmee je de aandacht trekt. Je kunt het 
spandoek zonder of met een frame toepassen. Kies je voor stevigheid, dan adviseren wij een 
robuust aluminium frame.

Belangrijk bij het maken van de juiste keuze is of het spandoek binnen of buiten wordt toegepast. 
Voor buitentoepassing hebben wij speciaal winddoorlatend doek. Bij het maken van de keuze 
helpen wij je graag.

Wil je de zichtbaarheid van jouw bedrijf vergroten 
of een boodschap overbrengen? Denk dan eens 
aan reclameborden. Wij leveren ze in allerlei maten, 
vormen en materialen. 

De omstandigheden waarin het bord wordt geplaatst zijn belangrijk voor de juiste 
materiaalkeuze. Wij adviseren je bij het kiezen van het juiste materiaal. Op het reclamebord 
brengen wij een folie of een full color print aan. Het ontwerp kun je zelf aanleveren of laten 
maken door ons creatieve team.
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Interieursigning
Het interieur van je pand laat zien wie je bent en wat je doet. Daarom is de aankleding 
van je pand of bedrijfsruimte erg belangrijk. In de juiste omgeving kun je je bezoekers 
en klanten op een uitnodigende manier ontvangen. En ook voor je medewerkers is een 
sfeervolle werkomgeving prettig en inspirerend. Onze specialisten laten je graag zien 
wat een passende uitstraling voor je bedrijf kan doen.
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bewegwijzering
Wie en wat is waar te vinden? Met de juiste bewegwijzering creëer 
je een professionele uitstraling in en rond je bedrijfspand. Wij maken 
bewegwijzering voor binnen en buiten in alle soorten en maten. Wij 
adviseren je bij het maken van de juiste keuze en komen samen van idee 
tot ontwerp. Daarna begeleiden wij het hele plan voor de bewegwijzering. 
Van productie en montage tot eindcontrole.

crystal folie
Crystal folie is toepasbaar op alle soorten vlak glas, zoals ramen, deuren 
en spiegels. Het is een ideaal materiaal om op een decoratieve manier 
privacy te creëren. Toegepast op ramen voorkomt het inkijk en laat het 
tegelijk voldoende daglicht binnen. Ramen binnen en buiten kunnen er 
volledig mee worden afgeplakt. Je kunt kiezen voor melkglas of glitters 
en logo’s of motieven uitsnijden. Zo krijgt elk raam een eigen karakter 
passend bij de uitstraling van je bedrijf.

Acrylaat
Acrylaat of plexiglas is een veelzijdige en zeer heldere kunststof. Het is 
sterk, uv- en weersbestendig en heeft goede optische eigenschappen. 
Daardoor leent het materiaal zich voor een veelheid aan toepassingen. 
Het is een ideaal alternatief voor glas, doordat het goedkoper en lichter 
is. Bekende toepassingen zijn grote en kleine displays en schermen bij 
balies en kassa’s.
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Naadloos full color behang
Met Airtex fotobehang kunnen wij complete wanden naadloos voor 
je bekleden. Airtex is één megagroot doek waarmee je elke muur een 
bijzondere en luxe uitstraling geeft. 

Het behang is enorm sterk en wordt door ons in één geheel op de muur 
aangebracht. Het is makkelijk schoon te maken, brandvertragend, krasvast 
en het scheurt niet. 

We kunnen elke gewenste afbeelding voor je op het behang aanbrengen. 
Voor een haarscherpe afbeelding hebben we high resolution beelden nodig.
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Subliframes
Een subliframe is een dunne aluminium lijst waarin dekostof is aan-
gebracht. Op deze stof is elke opdruk mogelijk. De stof wordt rondom 
voorzien van een pees en daarmee strak in het frame gespannen. 
Dat geeft een moderne uitstraling. De lijst is leverbaar in drie 
kleuren: wit, zwart en zilver. We kunnen subliframes in elk gewenst 
formaat maken. Optioneel is om geluiddempend materiaal aan 
de achterzijde aan te brengen. Een ideale oplossing in een 
spreekkamer of wachtruimte. 

Muurfolie is een printfolie die uitermate geschikt is voor applicatie op 
muren. Wij hebben verschillende types muurfolie in huis. Welke folie 
geschikt is, hangt af van de structuur van de muur en van het materiaal 
waarvan de muur is gemaakt. Ook is er verschil in folies voor toepassing 
binnen of buiten. Alle muurfolies hebben een lijmlaag met een sterke 
kleefkracht. Het aanbrengen van muurfolie vraagt veel vakmanschap. 
Onze mensen zijn daar speciaal voor opgeleid. 

Muurfolie
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Stickers
Stickers zijn een leuk promotiemiddel voor jouw bedrijf of evenement. 
Daarnaast kunnen ze ook informatief zijn of bedoeld om een waarschuwing of 
aanwijzing over te brengen. Wij leveren professionele stickers in veel soorten en 
maten. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. Afhankelijk van jouw toepassing 
adviseren wij graag welk type sticker het meest geschikt is. 

Keuringsstickers
Veel bedrijven zijn verplicht de apparaten en toestellen die er 
gebruikt worden periodiek te keuren. Door het gebruik van 
keuringsstickers zie je in één oogopslag wanneer ze voor 
het laatst gekeurd zijn. Dat is veilig en praktisch en straalt 
bovendien het vertrouwen uit dat alle apparaten en 
toestellen aan de veiligheidseisen voldoen. Heb je 
keuringsstickers nodig? Wij helpen met het ontwerp 
en maken ze vervolgens helemaal op maat. 

We kunnen jouw stickers een exclusieve uitstraling geven met een fraai 3D-effect. 
We brengen dan een transparante epoxy harslaag op de stickers aan. Dat noemen we 
een doming. Die beschermt en vergroot het beeld eronder en geeft je stickers een extra 
dimensie. Bovendien maakt een doming de bedrukking krasvast en kleurecht. Domings
kun je onder andere uitstekend gebruiken om je logo en gegevens op een geleverd 
product te zetten.

domings

  2022       2025       2028

1 

2  3  4  5 6  7  8 9 10 11 12

KALIBRATIE
GELDIG TOT
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Voor al je promotioneel en zakelijk drukwerk kun je bij ons terecht. Wij 
zetten onze kennis en ervaring in om het beste drukwerk te leveren. 
Helemaal in jouw huisstijl. Denk onder andere aan:

• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaartjes
• Flyers & Leaflets
• Folders

• Posters
• Brochures
• Notitieblokken
• Productverpakkingen 

Drukwerk

Met visitekaartjes kun je makkelijk je contactgegevens doorgeven. Ze zijn 
ideaal om een gesprek mee af te sluiten en onmisbaar als netwerkmiddel. 
Vaak zijn ze rechthoekig van formaat op 400 grams gestreken papier. Wil je 
iets meer, dan kun je ook kiezen voor een dubbelgevouwen kaartje of een 
afwerking met een glanzend of mat laminaat. Of zelfs voor een ander formaat 
of een andere vorm. En wat denk je van een afwerking met UV-spotlak of een 
kaartje gedrukt op PVC. Wij informeren je graag over alle mogelijkheden.

Visitekaartjes
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Presentatie
Een beurspresentatie is een effectieve manier om je producten en diensten onder de aandacht te brengen. Heb je 
promotie- en informatiemateriaal nodig voor een beurspresentatie? Schakel ons in voor het ontwerp en de uitvoering 
ervan. Wij verzorgen een compleet pakket. Van presentatiewanden, displays en banners tot badges, pennen en 
notitieblokken.

Roll-up banners zijn overal te gebruiken en makkelijk mee 
te nemen. Banner uittrekken en klaar! Een ideale blikvanger 
op beurzen, voor presentaties of voor in je pand en geschikt 
voor langdurig gebruik. Wij kunnen roll-up banners van elke 
gewenste opdruk voorzien. Ze worden compleet gemonteerd 
door ons afgeleverd met een aluminium standaard en 
draagtas. Heb je hulp nodig bij het maken van een ontwerp? 
Ons creatieve team staat voor je klaar. 

Roll-up banners 

Beachflags
Beachflags zijn echte aandachttrekkers. Ze wapperen op 
ooghoogte en vallen daardoor snel op. Geplaatst bij een ingang 
of op een andere strategische plek lopen passanten er als het 
ware tegenaan. Het is daarom een uitstekend promotiemiddel 
voor op je evenement of bij de ingang van je bedrijfslocatie. 
Wij leveren beachflags in verschillende formaten. 
Elke gewenste opdruk is mogelijk. 
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Gifts
Ben je op zoek naar een passend relatiegeschenk? Als teken van 
waardering of om een zakelijke relatie te bedanken. Bij ons vind je 
een groot aanbod aan bruikbare en originele geschenken. We kunnen 
elk geschenk bedrukken, bijvoorbeeld met je naam en logo. Naast een leuk 
gebaar wordt je geschenk daardoor ook een manier van promotie!

Pennen
Pennen zijn echte weggevers en ideaal om je naamsbekendheid mee te vergroten. Ze 
worden in de praktijk altijd gebruikt en veel uitgeleend. Wist je dat een pen door gemiddeld 
zeven handen gaat door dat uitlenen? Met pennen bereik je dus een grote groep mensen. 
Wij leveren pennen van goede kwaliteit in elke gewenste vorm, kleur en opdruk.

USB-Sticks 
USB-sticks worden veel gebruikt in het dagelijks leven. Een voordeel is ook dat je 
er bestanden met interessante informatie op kunt zetten, voordat je ze weggeeft. 
Bijvoorbeeld je productcatalogus. Zo voeg je nog extra waarde toe aan een USB-stick 
als promotiemiddel. Wij leveren ze in diverse kleuren, maten en opslagcapaciteiten. 
Wij kunnen ze voorzien van je naam en logo met een opdruk of door te graveren. 
Door te graveren krijgt de USB-stick extra uitstraling.
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bedrijfskleding
op maat
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Bedrijfskleding 
Het dragen van bedrijfskleding met je logo en bedrijfsnaam zorgt voor een verzorgde 
en professionele uitstraling. En het vergroot je naamsbekendheid. Wij kunnen je logo en 
bedrijfsnaam op verschillende manieren op de kleding aanbrengen. Met een transfer of 
door borduren of zeefdrukken. Elke methode heeft zijn eigen voordelen. We adviseren je 
graag over de beste keus voor jouw bedrijfssituatie. Je vindt bij ons kwalitatief uitstekende 
merken.  Onder andere Tricorp, Santino, B&C en Clique.

In bepaalde sectoren en branches draagt het personeel werkkleding 
met een vereiste veiligheid & normering. Het doel is om te benadrukken 
dat je zichtbaar bent en meer opvalt in gevaarlijke situaties. Zowel bij 
dag als nacht. In de kleding is fluorescerend en reflecterend materiaal 
verwerkt. Veilig kunnen werken staat voor iedereen voorop. Voor 
de juiste werkkleding en indeling in klasse 1, 2 of 3 adviseren wij je 
graag. Ook wat betreft het aanbrengen van je logo en bedrijfsnaam.

BEDRIJFSKLEDING SAFETY & NORMERING
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Diversen POS-Materiaal
Point-of-sale-materialen brengen jouw 
producten onder de aandacht van je klanten. 
Ze worden veel gebruikt in supermarkten, de 
groothandel en de detailhandel. Denk aan 
schapkaartjes, actieborden voor aan het plafond 
in de supermarkt, salesstickers voor op ramen 
en prijslabels voor op kleding. Quaform levert alle 
denkbare POS-materialen voor instore promotie. 
Neem contact op met ons team en laat je 
informeren over de mogelijkheden.

Custom Wraps
Wrappen is niet alleen geschikt voor 
auto’s. We kunnen allerlei andere 
objecten een bijzondere uitstraling geven 
door ze met folie in te pakken. Denk aan 
het wrappen van de laadpalen die voor je 
bedrijfspand staan of aan het wrappen 
van afvalcontainers. Ook kleine objecten 
kunnen we van een wrap voorzien. Van 
surfplanken tot koffiezetmachines, je 
kunt het zo gek niet bedenken. 
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Custom Branding
Met je eigen merknaam of logo op je producten 
onderscheid je je van de concurrentie. Met speciale folies 
en stickermateriaal brengen wij het duurzaam voor je 
aan. De techniek is ook toepasbaar op je gereedschap, 
materiaalcontainers en andere bedrijfseigendommen. 
Zo vergroot je niet alleen de zichtbaarheid van je bedrijf, 
het is ook meteen duidelijk wat wel en niet tot het 
bedrijfseigendom hoort.
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WEBsites
We kunnen er echt niet omheen. Ieder zichzelf respecterend bedrijf 
moet te vinden zijn op het internet met een website. Goed vindbaar, 
duidelijk is voor je ideale klant en bijdraagt aan de doelen van je bedrijf. 
Bij een goede website of webshop spelen ontwerp en functionaliteit 
een grote rol. Maar ook moet de identiteit perfect weergegeven zijn en 
de navigatie gebruiksvriendelijk. Voor een ontwerp staat het creatieve 
team van Quaform voor je klaar.

Wij bouwen en leveren complete websites met een CMS (Content 
Management Systeem) gevuld met teksten, afbeeldingen, video’s en 
animaties. En werken met de nieuwste technieken op het gebied van 
webdesign en volgen nauwgezet de laatste trends om dit voor jou te 
realiseren. Het CMS van Joomla of Wordpress hebben zichzelf bewezen, 
worden regelmatig geüpdate en hebben daardoor een goed 
beveiligingsniveau.

bouwen

Als je website klaar is, ben je er nog niet. Op een goede site die bijdraagt aan de 
ondernemersdoelen, vinden jouw klanten regelmatig nieuwe informatie. En deze 
blijft veilig en snel. Daarvoor moet een website structureel beheerd worden. 
Je kunt je website natuurlijk zelf, eenvoudig, met behulp van het CMS beheren. 
Op zich is het niet moeilijk, wanneer men eenmaal weet hoe het werkt. Veel 
ondernemers houden zich liever bezig met hun eigen werk, waar ze vaak vele 
malen beter in zijn. Wij ondersteunen je graag.

beherenontwerpen
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Animaties

video

Social media

Wij beheersen allerlei manieren om je beelden levendiger te maken en dus beter 
te laten binnenkomen bij de ontvangers. We zorgen voor ‘beweging’ en maken 
bijvoorbeeld animaties, infographics en editen je beelden tot een video.
animaties voor je te maken.

Wij gaan graag aan de slag met beelden die je al in je bezit hebt om deze te 
verwerken tot een pakkende video of presentatie. Quaform is van alle ‘bewegende’ 
markten thuis en maakt graag een indrukwekkende bedrijfsvideo, een (in motion) 
infographic of je logo als bewegende reclame.

Social Media is niet meer weg te denken uit de maat-
schappij om je doelgroep te bereiken. Maar kies je voor 
Facebook, LinkedIn, Instagram of past Twitter meer bij je  
bedrijfsidentiteit? Wij adviseren je hier graag over en 
maken dan direct een passende en professionele header 
en/of visuals voor de gekozen platforms. Dit maakt je 
uitingen aansprekender en zorgt voor een hogere 
attentiewaarde.

Preview? Klik op de afbeelding

Preview? Klik op de afbeelding
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Heeft u vragen of een creatief idee?
Neem dan contact met ons op!

Ons kantoor is elke werkdag geopend van 
08.00 uur tot 17.00 uur.

Nijverheidsweg 1
5071 NL  Udenhout
013 511 05 01
info@quaform.nl
www.quaform.nl

Contact

Abonneerj e  N U  o p  o n z emaandelijksenieuwsbrief

HOUD OOK onze
social media kanalen

in de gaten

o n t w e r p  •  b e l e t t e r i n g  •  m o n t a g e  •  f u l l  w r a p  •  W E B s i t e

tel://0135110501
mailto:info%40quaform.nl?subject=
https://www.quaform.nl
http://eepurl.com/hXoRev
https://www.linkedin.com/company/2273714
https://www.facebook.com/quaform
https://www.instagram.com/quaform/
https://www.youtube.com/channel/UCLBy3d8pUrEZuhwXb5ly9jQ

