Onderscheid u met tuinborden!
U wilt zich graag onderscheiden. U valt natuurlijk op vanwege uw kwaliteiten en met behulp
van uw huisstijl, maar minstens zo belangrijk: u onderscheidt zich van de rest vanwege uw opvallende en
kwalitatief perfecte tuinborden.
Bij ons treft u het grootste assortiment tuinborden en met meer dan dan 30 jaar ervaring en
ontwikkeling binnen deze productgroep bieden wij u de beste kwaliteit tegen een
scherpe prijs. Alle frames en borden worden in Nederland ontworpen en geproduceerd.
Kwaliteit staat bij ons voorop, dus goede materialen zijn van groot belang. De door ons geproduceerde
tuinbordframes worden gemaakt van aluminium. Aluminium is sterk, lichtgewicht, laat zich goed
bewerken, kan in elke gewenste kleur worden gecoat, en heel belangrijk: het roest niet. Natuurlijk
gebruiken wij ook voor de overige onderdelen, zoals bevestigingsklemmen, roestvaste materialen
(zoals RVS en/of kunststof). De tuinbordplaten worden geproduceerd uit een hoogwaardig slagvaste
kunststof of aluminium sandwichplaat (afhankelijk van het type frame). Bij alle tuinborden waar
spandoeken in toegepast worden, wordt geprint op een blockout spandoekmateriaal (met een zwarte
tussenlaag) om doorschijnen te voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen Sjaak Oosterlaken - 070 329 00 07.
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MAKELAARDIJ THUIS
‘‘ 5 jaar geleden heb ik
Makelaardij Thuis opgestart en
al vrij snel zijn wij naast de
raambiljetten met tuinborden
gaan werken.
Binnen het ruime assortiment
vinden wij alles van onze gading.
Nog steeds bestellen wij tot volle
tevredenheid de borden en de
raambiljetten. De service is
goed en bestellingen worden
netjes bij ons op kantoor
bezorgd. ‘‘
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VRIELING MAKELAARDIJ
‘‘ Wij zijn meer dan tevreden over de kwaliteit van de producten die geleverd worden, zij voldoen aan de
hoge eisen die wij daaraan stellen, tegen een prima prijs-kwaliteit verhouding.’’
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VAN EGMOND MAKELAARDIJ
‘‘De ruime keuze van hun assortiment, de vriendelijkheid en de aangename prijsstelling heeft
ons doen besluiten om de tuinborden van ons (startende) makelaarskantoor hier te bestellen
In alle gevallen wordt er positief meegedacht over opmaak en uiterlijk.’’
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ZONNEVELD MAKELAARS
‘‘Onze tuinborden zijn snel en goed geproduceerd tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding. Het zijn
mooie tuinborden qua kleur, materialisering en stevigheid. Wij gebruiken de gezeefdrukte versie, welke een
beter kleurbereik heeft. Ook de 3-hoek borden zijn van goede kwaliteit. Wij zijn altijd blij met de snelle en
correcte levering.”

DE PRODUCTIE
De tuinbordframes worden door ons ervaren productieteam
deskundig gelast en afgewerkt in de juiste vorm. Wanneer
u kiest voor het coaten van uw tuinbordframe in uw huisstijl
kleur, gaat deze na het produceren rechtstreeks naar onze
spuiterij. Daar worden alle onderdelen in de gewenste RAL
kleur gecoat.
Ook de borden produceren wij natuurlijk voor u. U levert de
opmaak van het bord aan of wij maken deze voor u, nadat u
heeft aangegeven welke informatie u op het bord wilt.
Vervolgens zagen en frezen wij de borden in het juiste
formaat, en zorgen wij ervoor dat de tekst en het logo in de
juiste kleuren worden gedrukt en dat alles netjes afgewerkt
wordt.

VICKY BRIAIRE MAKELAARDIJ
“Bij het starten van een makelaarskantoor komt veel kijken en alle mogelijke
investeringen moeten tegen elkaar
worden afgewogen. Dit om een gezond
bedrijf te voeren in de huidige
woningmarkt.
Ik wilde voor mijn kleinschalige
makelaardij graag luxe, sierlijke én
eenvoudig te installeren tuinborden,
naar mijn eigen huisstijl. In plaats van
een standaard tuinbord. Dat bleek lang
niet overal mogelijk te zijn!
Via internet ben ik bij Oosterlaken Reklame
terecht gekomen. Zij boden maatwerk
tegen een reële prijs en in goed
overleg is mijn tuinbord samengesteld
en geleverd. Ik ben er heel tevreden
mee!”

Voor meer informatie, prijzen en het plaatsen van een bestelling kunt u
contact opnemen per e-mail info@oosterlakenreklame.nl of telefonisch 070 - 329 00 07.
U bent bij ons ook op het goede adres voor het uitwerken van u idee of schets
naar een productie gereed ontwerp. Natuurlijk houden wij uw huisstijl daarbij in het oog.

