SUPERNEON IN HET KORT

Uw flexibele partner voor het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en onderhouden
van uw lichtbakken, lichtreclame, boxletters, gevelreclames, neon signs, presentatiezuilen, reclamemasten, bewegwijzering en signing.
Vestigingen
Hoofdvestiging en fabriek in Lelystad, voorzien van alle moderne productiemiddelen.
Nevenvestiging in Asperen, o.a. voor assemblage van halffabrikaten.
Gecertificeerd montage -en onderhoudsteam
De VCA** gecertificeerde monteurs zijn jaarlijks op meer dan 7000 locaties in
Nederland actief voor montage en onderhoud.
Referenties (o.a.)
Heineken
Grolsch
USG People
Manpower
Holland Casino
KPN
ABN AMRO
Rabobank
SNS Bank

MEER INFORMATIE

Kijk op www.superneon.nl voor meer informatie, zoals een overzicht van alle
oplossingen, meer referenties en projecten. Vraag vrijblijvend een offerte of een
gesprek met een van onze adviseurs aan door te mailen naar info@superneon.nl

Superneon lichtreklame b.v.
Platinastraat 51c, 8211 AR Lelystad
Postbus 97, 8200 AB Lelystad

telefoon: 0320 23 90 40
fax: 0320 23 90 50
e-mail: info@superneon.nl

Superneon Zuid
Engweg 5
4147 BR Asperen

telefoon: 0345 63 31 74
fax: 0345 63 35 22
e-mail: info@superneon.nl
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www.superneon.nl
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SUPERNEON - VAKKUNDIG EN INNOVATIEF
Van inventarisatie en het aanvragen van vergunningen tot fabricage, montage en
onderhoud. Groot project of enkele plaatsing: Superneon regelt het voor u.

PROJECTEN EN REFERENTIES

Al meer dan 60 jaar vertrouwen kleine en grote organisaties in de Benelux op het
vakmanschap van Superneon. Een kleine greep uit de gerealiseerde projecten:

Uw flexibele partner voor het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en onderhouden
van uw lichtbakken, lichtreclame, boxletters, gevelreclames, neon signs, presentatiezuilen, reclamemasten, bewegwijzering en signing.
Sterke punten in het kort:
Duidelijke aanpak
Heldere werkwijze
Complete dienstverlening
Landelijke dekking
Eigen productie en ontwikkeling
VCA** gecertificeerd

Grolsch: alle externe huisstijldragers

Ombouw van Postbank naar ING

AANPAK
Superneon vertaalt uw huisstijl naar communicatiemiddelen met impact. Of het
daarbij nu gaat om lichtreclame binnen of buiten.
We benaderen opdrachten met respect voor uw wensen en eisen. We houden daarbij rekening met bestaande huisstijlen en bepalen in overleg het doel.
Natuurlijk met toepassing van de nieuwste technieken. Want de tijd staat niet stil.
Zo kunnen Superneon relaties bijvoorbeeld gebruik maken van online ondersteuning
via een webapplicatie.

OPLOSSINGEN

Fabriceren en monteren van doekbakken op
56 gebouwen van KPN

Rabobank op de Euromast: 3 logo’s op 186 meter
hoogte

ABN AMRO: product ontwikkeling “Fascia”, enorme besparing op de energie en onderhoudskosten.

USG: Europsese gevelidentificatie voor
Start People, Technicum en Unique

Superneon ontwerpt en produceert met behulp van een eigen glasblazerij en
spuiterij bijzondere constructies.
De mogelijkheden zijn eindeloos, enkele voorbeelden:
Metaal (Aluminium) bewerken
Knippen / Zetten / Lassen / Walsen
Kunststof bewerken
Lijmen / Vervormen
Verlichting installeren
LED / Neon / TL
Decoreren
Folie plotten / Full Color Printen
Kenmerken van onze oplossingen zijn:
Energiezuinig (LED, Neon, TL)
Onderhoudsvriendelijk
Lage kosten door de jaren heen
Modulair
Geschikt voor hergebruik

SUPERNEON: FLEXIBELE PROFESSIONALS IN LICHTRECLAME WWW.SUPERNEON.NL
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