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ONZE PRODUCTEN
Onderstaand ziet u een deel van onze productenscala. Wij maken bijna alles op maat en dus is ook

heel veel mogelijk; bosman produceert en installeert zelf. Kwaliteit wordt daardoor gewaarborgd.
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GEVELLETTERS BEWEGWIJZERING
Bosman maakt letters voor geveltoepassing uit vele soorten materiaal, in een 
vormgeving die conform uw huisstijl is. Wij kunnen de letters in verschillende 
dieptes/diktes frezen dan wel laseren. Zo zijn er acrylaatletters 8 mm of 19 mm dik, 
waarvan de achterzijden kunnen worden voorzien van afstandsnoppen. Op deze 
wijze onstaat er meer reliëf. De acrylaatplaten waaruit wordt gefreesd zijn in diverse 
kleuren leverbaar. Verder worden er door ons aluminium- of RVS-letters vervaardigd, 
3 mm of 5 mm dik. Op deze letters kunnen eventueel draadeinden of draadbussen 
worden aangeschoten, zodat de letters duurzaam vlak of op enige afstand van de 
gevel kunnen worden gemonteerd. Aluminium doosletterprofiel wordt toegepast om 
de letters meer ‘body’ te geven. De diepte van deze letters kunnen variëren van 50 
tot 180 mm. 

Goede bewegwijzering leidt mensen op een logische wijze door middel van juist 
gekozen en geplaatste aanduidingen efficiënt naar een bepaald doel. Mensen worden 
op deze wijze wegwijs gemaakt. De wegwijzer dient op een goed waarneembare 
plaats bevestigd te zijn voorzien van een bondige tekst. De bewegwijzering geeft 
verder door middel van een pijl de route aan die men dient te volgen om op 
doelmatige wijze bestemder plaatse te geraken. Kleurstelling en typografie wegen 
vervolgens zwaar mee. Bosman letters & reklame heeft voor u diverse oplossingen 
en systemen in zijn assortiment. Naast de meer gestandaardiseerde systemen zijn 
er ook mogelijkheden de bewegwijzering te fabriceren naar eigen ontwerp. Een 
goed advies inzake is vaak alleen maar uit te brengen als de adviseur ter plekke 
is geweest en de omgevingsfactoren heeft gecalculeerd. Daarna is een routing uit 
te zetten. Bosman helpt u graag met zijn advies daarbij. Bel of mail eens voor een 
vrijblijvend oriënterend gesprek.  
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RECLAMEBORDEN BELETTERING
Bosman letters & reklame bewerkt kunststoffen, aluminium, volkern en RVS; 
boort, freest, graveert en lasert. Zaagt en polijst. Maakt van uw visitekaartje een 
reclamepaneel met allure en in onbeperkte afmetingen. Bosman maakt in haar eigen 
bedrijf groot formaat full colourafbeeldingen of zelfklevende uit folie gesneden letters 
en logo’s. Bosman heeft diverse plaatmaterialen voor u van duurzame degelijkheid 
op voorraad. Doorgaans wordt volkern, celkern of aluminium sandwichmateriaal als 
ondergrond gebruikt vanwege de goede technische eigenschappen en de uitstekende 
geschiktheid voor buitentoepassing. Ook de uitvoering van deze reclame-uitingen is 
voor wat betreft de precieze invulling van uw huisstijl bij ons altijd in goede handen. 
De reclameborden kunnen eventueel door onze technische installatieteams voor u 
ter plaatse worden aangebracht.

Bosman belettert bijna alle objecten. Specialist in het maken en aanbrengen van 
zelfklevende folies, is Bosman dagelijks bezig om letters, logo’s, full colours of 
foliebanen aan te brengen op diverse ondergronden. Zo worden etalageramen 
mooi gemaakt met zelfklevende, in vorm uitgesneden afbeeldingen, wordt het 
zicht ontnomen in spreekkamers door de toepassing van zandstraalfolie, of auto’s 
voorzien van bedrijfshuisstijlen. Onze technische aanbrengteams zijn in staat de 
meest uiteenlopende oppervlakten te voorzien van onze zelfklevende producten. 
Moet een luifel mooi worden gemaakt met een frisse kleur folie? Gangen worden 
opgefleurd met mooie afbeeldingen van pastorale vergezichten? Wij zorgen voor de
juiste aankleding in en op uw pand.
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LICHTRECLAME LETTERS, LOGO’S en STICKERS
Lichtreclame: ruchtbaarheid  aan uw bedrijfsnaam geven door middel van verlichting. 
Bosman Letters & Reklame maakt lichtbakken van geanodiseerd aluminium of 
geheel van kunststof in elk gewenst formaat. Standaard zijn onze lichtbakken 200 
mm diep. LED-verlichting zorgt voor een schone en energiezuinige verlichtingsbron. 
De in het lichtbakprofiel bevestigde opaalkleurige acrylaatplaat (4 mm) kan worden 
voorzien van lichtdoorlatende belettering of een mooie full colourafbeelding. Ook 
worden in ons bedrijf losse, verlichte letters gemaakt: de zogenaamde ‘doosletters’. 
Hier wordt de verlichting in een aluminium doosletterprofiel gebouwd. Deze letters 
kunnen zowel indirect -licht uitstralend op de ondergrond- dan wel direct verlicht 
worden uitgevoerd, waarbij het licht aan de voorzijde wordt uitgestraald. Uiteraard 
zijn er ook externe lichtbronnen als mogelijkheid. Denk hierbij aan het verlichten van 
gevelletters door een ranke lichtkoof die van afstandssteunen is voorzien.

Bosman letters & reklame maakt gebruik van computergestuurde plotters waarmee 
teksten en  logo’s uit folie kunnen worden gesneden. De teksten zijn voorgespatieerd 
en worden voorzien van overdrachtsfolie voor het gemakkelijk in 1 keer aanbrengen 
van deze zelfklevende uitingen. Deze ‘plakletterstickers’ kunnen dan vervolgens 
weer op gladde ondergronden worden aangebracht: reclameborden, etalageramen, 
luifels en gladde muren. Ook maken wij in onze eigen in-store zeefdrukkerij 
stickers in grote oplagen. Zo drukken wij op wit zelfklevend vinyl, aluminiumfolie 
en garantiezegelfolie. Door middel van zeefdruk is bedrukking van bijna alle 
materialen mogelijk. Voor meer kleurrijke zelfklevers beschikken wij over een aantal 
full colourprinters waarmee wij teksten en afbeeldingen in verloopkleuren kunnen 
printen. Door ons grote en gevarieerde machinepark zijn wij dus in staat alle soorten 
letters, logo’s en stickers te maken vanaf één tot vele duizenden stuks.
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Wij werken o.a. voor:
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NAAMPLATEN SPANDOEKEN
Naamplaten, graveerborden, waarschuwingsborden, beursborden, messing, 
aluminium of kunststof ondergrond waarin of waarop teksten en/of logo’s kunnen 
worden aangebracht. Bosman kan u van dienst zijn met een naamplaat van 20 x 10 
cm voor op de buitengevel tot een naambord van 240 x 140 cm, uit één stuk gemaakt. 
Magazijncoderingen, aan- en afwezigheidsbordjes, verwisselbare naamschuifjes met 
kamernummers, plan- en welkomstborden, verkeersborden worden door Bosman 
feilloos gegraveerd dan wel beplakt met de meest uiteenlopende opdrukken. Bij 
graveren frezen wij de teksten verdiept en lakken wij deze in met kleur, maar ook 
foliebedrukking of zeefdruk kunnen wij op de naamplaten aanbrengen. Verschillende 
ondergrondkleursoorten zijn mogelijk: fluor, reflecterend, glashelder, dekkend en in 
kleur gespoten. De diktes van het materiaal kunnen ook verschillen: van 1 mm tot 
aan 25 mm. De laatste dikte heeft onder andere gelding bij verkeersborden. 

Wekelijks produceren wij vele spandoeken. Met onze full colourprinters drukken wij 
op talloze stoffen. In de regel bestaan onze spandoeken uit 500 grams zeildoek, 
voorzien van full colouropdruk, rondom gezoomd en voorzien van ringen om het 
doek door middel van spanelastieken in een frame te fixeren of aan een steiger 
op te kunnen hangen. De eventueel voor de doeken op maat te fabriceren frames 
kunnen wij uit brute aluminium of uit staal vervaardigen met verschillende diameters, 
afhankelijk van de grootte van het doek. De doeken worden ook dubbelzijdig toegepast 
in de vorm van banieren in combinatie met banieruithouders: de doeken worden 
hier tussen 2 stuks fraaie, op de gevel te bevestigen RVS-pijpen gespannen. Ook 
drukken wij met ons productiepark vlaggen in diverse oplages en groottes. Afgewerkt 
met zomen en pvc-haken, staan onze vlaggen mooi hoog aan uw vlaggenmast te 
wapperen! Desgewenst installeren wij ook de door ons geleverde vlaggenmasten op 
deugdelijke wijze. 
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AUTORECLAME FULL COLOUR
Mocht u een mobiel visitekaartje wensen, dan is Bosman uw partner! Opschriften en 
logo’s in volvlakkleuren of full colour geprint en duurzaam op uw voertuig aangebracht. 
Van tevoren geeft Bosman de tijd aan u op -doorgaans 1 dag- benodigd voor het 
maken en aanbrengen van de reclame. Bij wat meer gecompliceerde autoreclames 
kunt u de auto de volgende ochtend ophalen. Overbodig is te vermelden dat Bosman 
uitsluitend zelfklevende vinylsoorten gebruikt die hun houdbaarheid hebben bewezen 
en dat een vakman zich met de uitvoering bezighoudt. Natuurlijk wilt u eerst weten wat 
de kosten zijn. Als u mailt wat u op de auto wilt hebben, een summiere beschrijving 
volstaat hiervoor, dan zorgen wij ommegaand voor een prijs. Na uw opdracht en 
eventueel door u te mailen bruikbare logo’s wordt op schaal een ontwerptekening 
gemaakt, zodat u kunt zien hoe mooi het wordt!

Bosman letters & reklame heeft de beschikking over een uitgebreid full colour 
machinepark waarmee diverse producten kunnen worden geprint toepasbaar voor 
beursstands, auto’s, reclameborden, tegen etalageramen, gevels en vult u maar in. 
Deze producten zijn met name voor buitentoepassing geschikt. Wij drukken direct op 
aluminium (sublidruk), spandoekenmateriaal, diverse soorten folies en vlaggendoek 
en hebben hierbij altijd oog voor de juiste kleuren en de juiste toepassing van uw 
huisstijl. Wij kunnen de full colourstickers toepassen op magneetplaten, flexibele, 
herbruikbare reclame voor op uw auto, of aanbrengen op gladde vlakke wanden 
om uw kantooromgeving op te vrolijken. De doeken worden ook gespannen op 
plaatmateriaal om mooie afbeeldingen zoals een schilderij op te kunnen hangen in 
uw spreekkamer of showroom. 



Bosman letters en reklame is 45 jaar geleden opgericht en houdt zich bezig met diverse 
vormen van visuele communicatie. Wij zijn als erkend signbedrijf aangesloten bij de 
Sibon, kwaliteitskeurmerk voor signbedrijven. Bosman heeft VCA-gecertificeerde 
medewerkers in dienst.
Onze productie en showroom is gevestigd aan de Kiotoweg 349, Rotterdam Noordwest.

Afspraken nakomen

Leveren van kwaliteit

Gedegen advies

Service

Bosman letters & reklame heeft het nakomen van afspraken hoog in het vaandel 
staan. Onze filosofie is dat er alleen sprake kan zijn van bedrijfscontinuïteit indien wij 
doen wat we zeggen. Wij proberen onduidelijkheden te vermijden. Dit is betrouwbaar 
en zorgt er voor dat u bij ons terugkomt.

Wij gebruiken louter en alleen productiematerialen die hun diensten hebben 
bewezen in het kader van houdbaarheid en levensduur. Dit geldt ook voor onze 
installatiematerialen. Bosman is voortdurend bezig materialen te testen op kwaliteit. 
Het voeren van deze werkwijze zorgt voor een product waarop u kunt vertrouwen.

Ervaring telt. Door ruime ervaring denken wij met u mee in oplossingen en kunnen 
wij ook verschillende alternatieven formuleren voor een uiteenlopend budget. 
Opdrachten worden goed begeleid met heldere communicatie en -indien van 
toepassing- werktekeningen met specificaties ter goedkeuring. Hierdoor geen 
verrassingen bij Bosman. 

Wij proberen u snel te voorzien van een offerte en een goede doorlooptijd van 
opdrachten. U wordt spoedig teruggebeld. Mocht er in de sporadische gevallen 
na levering en/of installatie iets aan de hand zijn, dan vinden wij het belangrijk te 
handelen tot uw volle tevredenheid, zodat u ook toekomstig bosman weet te vinden. 
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stickersraambelettering bewegwijzering freesletters reclameborden


