
R E F E R E N T I E S

gravures | naamplaten | gevelletters | bewegwijzering
zeefdruk | lichtreclame | lasergravure | digitale bewegwijzering



Klant: Hilton te Malabo (Equatoriaal Guinea)

Omschrijving project:
Er is een complete bewegwijzering geleverd. Van ontwerp tot productie en zelfs supervisie 
op lokatie, is het project afgerond. Een korte opsomming van de geleverde producten: 
gevelreclame, buiten- en binnenbewegwijzering, digitale signage, vluchtroute beweg- 
wijzering, belettering voor diverse restaurants en autobelettering.



Klant: Eichholtz te Noordwijkerhout

Omschrijving project:
Voor Eichholtz hebben wij de complete bewegwijzering geleverd. Van gevelreclame tot 
kamernummerbordje, van verwijsframe tot docknummers op de loodsdeuren. 
We hebben met hoogwaardige materialen gewerkt, zoals RVS 316 en glas. 
Zie hier het resultaat.



Klant: Volta Ontwerpers te Utrecht

Omschrijving project:
Deze RVS award heeft een voet die uit de plaat naar achteren gebogen is. 
Samen met de tekst is het een oogstrelend ontwerp en uitvoering. 
De awards zijn uitgereikt in een mooie verpakking.



Klant: Barbara Uitvaartverzorging te Utrecht

Omschrijving project:
Voor Uitvaartcentrum Barbara hebben wij buiten voor de aankleding van het pand 
verzorgd. Zo staan er mooie zuilen op het terrein, hangt er een mooie naamplaat aan de 
gevel en zijn zelfs de beltableaus en brievenbus door ons omgebouwd in de huisstijl.



Klant: PWN Kennemerland te Overveen

Omschrijving project:
Voor het gebied Kennemerduinen in Noord Holland, hebben wij de bewegwijzering 
gemaakt. De palen en borden zijn op die manier vervaardigd dat er ten alle tijde wijzigingen 
of aanvullingen doorgevoerd kunnen worden. 
De materialen zijn weersbestendig en hufterproof zodat de Kennemerduinen verzekerd 
zijn van een mooi product dat jarenlang meegaat!



Klant: Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel te Krimpen aan den IJssel

Omschrijving project:
Wij hebben voor het Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel een bewegwijzering 
(op maat) ontworpen. Het gebouw is buiten op twee lokaties voorzien van RVS doosletters 
met een indirecte verlichting. U vindt moeiteloos Uw weg door middel van de binnen- 
bewegwijzering. De digitale zuil bij de entree, de diverse verwijs- en liftborden brengen U 
moeiteloos op de juiste lokatie!



Klant: Triodos Bank te Zeist

Omschrijving project:
Bij de Triodosbank te Zeist hebben wij de bewegwijzering geproduceerd en gemonteerd. 
De bewegwijzering bestaat uit zuilen voor het autoverkeer, en handwijzers voor de voet-
gangers. Gezien de filosofie van Triodosbank, dat alles van natuur-vriendelijke materialen 
vervaardigd moet zijn, was dit een mooie opdracht. De zuilen zijn eerst gemaakt in RVS 
die daarna gecoat zijn in de huisstijlkleur. De zuilen die uitgerust zijn met verlichting, zijn 
voorzien van LED verlichting. De belettering is aangebracht door middel van vinyl.



Klant: Het Spoorwegmuseum te Utrecht

Omschrijving project:
In het spoorwegmuseum te Utrecht hebben wij de bewegwijzering geleverd. 
Geheel volgens eigen ontwerp. De bewegwijzering is afgestemd op de inhoud van het 
museum. Door alleen gebruik te maken van hoogwaardige producten, is het museum 
verzekerd van een jarenlange mooie bewegwijzering! 
Op de foto’s ziet U slechts een kleine greep van de door ons gemaakte producten!



Klant:  Spoed Eisende Hulp (UMC) te Utrecht

Omschrijving project:
Voor de afdeling Spoed Eisende Hulp hebben wij de binnenbewegwijzering ontworpen en 
tot uitvoering gebracht. Zo zijn er opwaartse letters geplaatst en verwijsborden opgehangen. 
Verder zijn alle kamers en OK’s zijn voorzien van cijfers, teksten, pictogrammen en kamer-
nummerbordjes. Een ieder vindt er gemakkelijk zijn weg.



Klant: Double Tree te Anse Forbans (eiland Mahé, Seychellen)

Omschrijving project:
Er is een complete bewegwijzering geleverd op de Seychellen. Van ontwerp tot productie 
en zelfs supervisie op lokatie, is het project afgerond. 
Er is met mooie materialen gewerkt, zoals onder andere met hout en messing. 
Een korte opsomming van de geleverde producten: buiten- en binnenbewegwijzering, 
naamplaten, belettering voor diverse restaurants, vluchtroute bewegwijzering en kamer-
borden. 



Klant: Ministerie van Buitenlandse Zaken, wereldwijd

Omschrijving project:
Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken leveren wij het Nederlandse wapen, uitvoerd 
in RVS of op een glasplaat. Dit wapen wordt geplaatst bij ambassades in het buitenland. 
Over de gehele wereld kunt U deze pronk-stukjes tegenkomen. 



Klant: Du Pont te Leiden

Omschrijving project:
Bij Du Pont hebben wij zuilen geleverd in een onverlichte, bolle uitvoering. De zuilen zijn 
voorzien van logo’s, teksten, huisnummer en/of pijlen. Op de entreedeur is een raambelet-
tering aangebracht, en er hangen schitterende vlaggen.



Klant: Cultureel Centrum Meppel te Meppel

Omschrijving project:
Het Cultureel Centrum Meppel heeft een gebouw waar verschillende groepen 
en verschillende activiteiten plaatsvinden. Door iedere groep een eigen kleur toe te wijzen 
in de bewegwijzering, is het snel duidelijk en overzichtelijk wie waar naar toe moet. 
De kleuren zijn niet alleen toegepast op de verwijsborden, maar ook op de kamernummer- 
borden. Verder hebben wij opwaartse letters geleverd, diverse bordjes in het gebouw 
geplaatst en diverse ramen van een belettering voorzien. 



Klant: LinCHerie, landelijk

Omschrijving project:
Voor de franchise keten LinCherie hebben wij een groep producten samengesteld, 
die de winkels restylen naar eenzelfde uitstraling op landelijk gebied. 
Denk hierbij aan een gevelreclame, lichtbakken, opwaartse letters in de winkels, logo’s op 
kledingrekken, raambelettering in de etalage. Alles volgens huisstijl.



Klant: Portes te Utrecht

Omschrijving project:
Voor Portes hebben wij twee projecten uitgevoerd. 
Een van de projecten was het aanbrengen van raamblindering in het nieuwe pand van 
Portes. Er zijn diverse stripingen aangebracht. Ook zijn er full color afbeeldingingen ge-
bruikt. Aan de voorzijde van het pand is een speciaal ontwerp gemaakt van verschillende 
silhouetten van mensen. Het andere project is de zg. bloem bij de Portes speeltuinen. 
De bloem is voorzien van logo’s van de sponsoren, openingstijden, huisregels, etc.



Klant: Gemeente Utrecht

Omschrijving project:
Voor de gemeente doen wij diverse dingen. Zo hebben wij de bewegwijzering in heel 
Utrecht gedaan voor de Sportaccommodatie en de wijkinformatie frames 
Verder hebben wij voor diverse wijkbureaus de huisstijl toegepast voor buiten en binnen. 
Verder werken wij samen met de Werkgroep Directe Voorzieningen, zij brengen de histo-
rie van Utrecht weer tot leven. Bij deze projecten leveren wij tableaus met informatie over 
verleden en heden.



Klant: UMC te Utrecht

Omschrijving project:
In het UMC hebben wij de complete bewegwijzering geleverd, zowel buiten op het terrein 
van het UMC als binnen. Een greep uit de producten: lichtbakken, aankomstbevestigingen, 
verwijsborden, toiletborden, kamernummerborden, raambeletteringen en baliebordjes. 
Alles gemaakt van duurzame materialen als aluminium, acrylaat, trespa en RVS.



Klant: Slot Zuylen te Oud Zuylen

Omschrijving project:
Bij Slot Zuylen hebben wij de bewegwijzering op het terrein geleverd. 
De borden zijn gemaakt van trespa. De belettering is aangebracht door middel van 
graveren. De kleuren op de plattegrond zijn ingelakte gravures.



Klant: Klaverblad Verzekeringen te Zoetermeer

Omschrijving project:
Op het dak, en tevens op de luifel boven de entree, van Klaverblad staan doosletters die 
verlicht zijn met neon. Zo is Klaverblad Verzekeringen ook gemakkelijk te vinden in het 
donker.  Verder staan er RVS zuilen op het terrein om U de juiste richting te wijzen. 
Ook binnen kunt U moeiteloos Uw weg vinden door onze bewegwijzering. 
Op de foto’s vindt U een greep van de door ons vervaardigde producten.



Klant: TSLNG te Rotterdam

Omschrijving project:
Er zijn twee verschillende uitvoeringen van de awards gemaakt, te weten in messing en 
roestvrij staal. Tevens zijn er verschillende technieken gebruikt, zowel conventioneel 
graveren als laser graveren. De platen zijn voorzien van een transparante voorplaat die 
bevestigd zijn door middel van afstandhouders.



Niels Bohrweg 123 | 3542 CA  Utrecht | T. 030 - 242 75 75 | F. 030 - 246 77 19
www.gijtenbeek.com | sales@gijtenbeek.com   


