
oude m
aasj

e

drongelens kanaal
Gemaal Gansoyen bemaalt het Oude Maasje 
en regelt de waterstand in een binnendijks gebied van 6000 hectare. Het elektrische 
gemaal is in 1964

historisch waterstaatsmonument

peterpimstolker
Tekstvak
Hoe je een testprint voor informatiepanelen kunt samenstellen voor PressArt-Informatiepanelenwww.PressArt.nl 
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Design met eigen print in de tafel.

Dessens verwerkt in keiharde toplaag.

Uniek Grafisch meubilair

Uw afbeelding verwerkt in vloeren, muren tafels en
badkamer.
 

Uniek project vraagt unieke oplossing
Best wel een beetje trots!

Gebruik

fantasie bij

het openen

en

aandachtvragen van een nieuw project. Probeer uniek te zijn en geef mensen

inzage in waar je mee bezig bent. Allemaal onderdelen die in deze tafel van de

gemeente Amersfoort is verwerkt. Unieke projecten  vragen immers om unieke

projecten, In dit geval hebben we een grafische tafel gemaakt. Met een illustratie

over Natuur in de Stad geheel in 3D en met leuke teksten en beelden er bij.

Ook een uniek project? Bel dan verzinnen we er een leuk publicitair  product bij.

Met plezier en enthousiasme. 

Wil je zien hoe het geworden is lees dan hier verder >>>
 

Modern Retro van Lars Contzen

De groot formaat dessins van onze designer Lars Contzen

slaan enorm goed aan en zijn in ieder interieur te

verwerken. De dessins van Lars Contzen zijn te vinden

onder Universal-Decor.nl

   

 

Krasvaste grafische communicatie

PressArt is gespecialiseerd in het bieden van krasvaste, grafische communicatie en

designoplossingen voor plaatsen en producten waar een hoge slijtvastheid of

vandaalbestendigheid gewenst is. Als communicatiebureau en als producent/agent is

zij in staat totaaloplossingen te bieden voor het maken van informatieborden,

informatiepanelen, infopicknicks, grafische meubilair, tentoonstellingen,

terreinborden en bewegwijzeringsystemen voor gemeenten, recreatieschappen,

provinciale landschappen, waterschappen, architecten, aannemers, industrieel

ontwerpers en eindgebruikers. Wat u zoekt hebben wij veelal al gevonden of

gemaakt. Vraag hier een gratis sample van een van de materialen en vraag om

een informatiepakket. Omschrijf de toepassing en we geven een oplossing. Met

plezier en enthousiasme.

 

Gratis test sample PressArt-Plate
Test de vandaalbestendigheid van onze materialen voor

informatiepanelen, informatieborden, tentoonstellingen en

grafisch meubilair. Bestel hier een gratis sample van

PressArt-Plate.

Geniet mee van het succes. Vraag hier een gratis sample en offerte aan.

Informatiepanelen en  Informatieborden,

buitencommunicatie keihard & krasvast
voor Natuur en cultuurhistorische
projecten

 

PressArt-Feest! Infoborden van PEFC kwaliteit!
Ons materiaal PressArt-Plate-UV heeft een PEFC
certificaat gekregen vandaar dit gehele jaar vele
aanbiedingen.

Informatiepanelen, Krasvast, Duurzaam,
Graffitibestendig en nu ook Milieuvriendelijk.

 

Peter-

Pim,

 

Het

informatiebord is inmiddels geplaatst. Ik heb al veel

positieve reacties ontvangen over het geheel, over de

informatie en over de lay-out. 

Hierbij tref je een aantal foto's van het bord aan.

 

Met vriendelijke groeten,

 

A. Maas

Beleidsmedewerker VROM

Meer leuke reacties zijn hier te vinden...

 

Reactie opdrachtgever over cultuurhistorische
informatiepanelen en informatieborden

Openstellingsbord en Terreinborden bestellen
Terreinborden en

Openstellingsborden

kunnen op vele

manieren worden

gemaakt. we hebben ze

in een zeer Duurzame,

Krasvaste en PEFC

gecertificeerde

uitvoering maar ook in

een wat goedkopere

krasvaste variant. Vraag

snel een A3 formaat

openstellingbord aan en

krijg korting wanneer je

dat voor de 10e van

deze maand doet! Contact info vind je hier 

 

De boswachter op je mobiel

http://www.pressart.nl/lars%20contzen%20design/lars%20contzen%20design/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/
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http://www.pressart.nl/design%20projecten/
http://www.pressart.nl/infolocatie.nl/
http://www.pressart.nl/duurzaamheids%20prijs%21/
http://www.pressart.nl/referenties/
http://www.pressart.nl/offerte%20aanvragen/
http://www.pressart.nl/Informatieborden.html
http://www.pressart.nl/Staatsbosbeheer%20borden.html
http://www.pressart.nl/informatiepaneel/
http://www.pressart.nl/interieur/
http://www.pressart.nl/interieur/
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/lars%20contzen%20design/
http://www.pressart.nl/design%20projecten/Krasvaste%20design%20.html
http://www.pressart.nl/design%20projecten/Krasvaste%20design%20.html
http://www.pressart.nl/design%20projecten/
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/Informatieborden.html
http://www.pressart.nl/Informatieborden.html
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/recenties%20over%20pressart/
http://www.pressart.nl/Informatieborden.html
http://www.pressart.nl/Informatieborden.html
http://www.pressart.nl/contact/


PressArt :: Home

http://www.pressart.nl/[29-01-15w5 13:12:14]

 

Design projecten

 

PSV bus kan tegen een stootje

Nieuw deuren Vlindertuin
Schitterende tweezijdige deuren met krasvaste print in PressArt-Plate...lees hier

meer

 

 

InfoPicknick
Buitencommunicatie op een picknicktafel

In de tafel kunnen we iedere afbeelding, tekst kaart of foto verwerken die u graag

wenst. De Infopicknicks zijn uitermate geschikt voor vraag en antwoord spelletjes,

kaarten en recreatieve en cultuurhistorische informatie in de omgeving. InfoPicknick

tafels zijn graffiti-bestendig en krasvast.

 

Schitterende aanbieding
Informatie in de tafel is een geheel nieuw concept.

Het tafelblad wordt geleverd met uw afbeelding

erin.  Vraag hier een gratis sample aan en een

offerte.

 

PressArt -Wallpaper

Een natuurlijk bos geprint op PressArt- Wallpaper nu ook voor u verkrijgbaar en op

maat geprint.

5 meter of meer? Geen probleem! Iedere kleur te printen.

De mooiste wandelingen zijn die met de

beheerder van het natuurgebied. Zij weten

precies de geschiedenis van het landschap. Of

wijzen je de plaatsen waar een stukje

cultuurhistorie verborgen ligt. Ook kunnen ze

je vertellen welke flora en fauna waar voor

komt en waarom. Maar boswachters en

terreinbeheerders hebben het druk. Dus

hebben we een tool ontwikkeld...lees meer

 

Uniek infobord voor Gemeente Soest

PressArt maakt informatieborden voor

gemeente Soest... lees meer

 

550 informatieborden voor Fietssknoopunten
Utrecht
 

PressArt heeft gewerkt aan 550 verschillende

informatieborden voor alle fietsknooppunten in Utrecht. Plan

uw route

0p http://www.fietsersbond.net/fietsrouteplanner/fietsroutes-

utrecht/ van de fietsersbond. 

  

330 Fietsknooppunten in de Achterhoek
Ook voor de Achterhoek

heeft PressArt gewerkt aan

het fietsknooppunten

systeem. Het Recreatieschap

koos voor de krasvaste  informatieborden van het materiaal

PressArt-Plate-UV. Het is een van de oplossingen die

PressArt ontwikkeld heeft voor langdurige

buitencommunicatie.  Lees meer

Onderzoek Recreatieschap wijst uit dat fietsknooppunten

goed zijn voor de lokale economie..Lees meer

Bos Amersfoort krijgt puistjes...
   

http://www.pressart.nl/Fietsknoopunten.html
http://www.pressart.nl/design%20projecten/0904%20Douche%20ruimte%20.html
http://www.pressart.nl/design%20projecten/0790%201mm%20tafel%20psv%20%20%20%20%20/
http://www.pressart.nl/design%20projecten/0784%20deuren%20artis/
http://www.pressart.nl/design%20projecten/0784%20deuren%20artis/
http://www.pressart.nl/design%20projecten/0784%20deuren%20artis/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/infolocatie.nl/
http://www.pressart.nl/infolocatie.nl/
http://www.pressart.nl/infolocatie.nl/
http://www.pressart.nl/2123%20Arkeemland%20bord.html
http://www.pressart.nl/2123%20Arkeemland%20bord.html
http://www.fietsrouteplanner.nl/
http://www.fietsrouteplanner.nl/
http://www.pressart.nl/Fietsknoopunten.html
http://www.pressart.nl/Fietsknoopunten.html
http://www.pressart.nl/Fietsknoopunten.html
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Het buiten van Utrecht wordt

gepromoot door Het

Streekhuis Kromme Rijn.

PressArt maakte alle

buitenborden en de

directprint oplossing van de

grote puzzel bij de

presentatie van het nieuwe

logo. Vraag naar de-in-één-

week-een-informatiebord-

oplossing-van PressArt.nl >

 

Design Your Sigma50.nl

Ontwerp je eigen sigma50 vrije inlay
 

Uniek project vraagt unieke oplossing

StaatsBosbeheer Informatiepanelen

De bospukkel is een uniek

communicatiemiddel voor educatieve spellen,

speurtochten en al het andere leuke wat u

kunt verzinnen voor communicatie op de

bosbodem. Het plaatsen was echt een makkie.

Lees meer      

  

GPS Routenavigatie met kaarten

 Wandelen met routenavigator? PressArt heeft

de software en u kunt zelf uw routes uitzetten,

vraag antwoord maken en beheren. Wij

hebben het meest uitgebreide software die er

momenteel op de markt te vinden is en

kunnen u voorzien van een complete dienst op

dit gebied. Neem contact op met de

accountmanager en maak het mooiste GPS

product wat er in Nederland te vinden is.

    

Klompenpad.nl het Cotlandenpad feestelijk
geopend
Alle klompenpaden zijn door PressArt

gemaakt. Een compleet wandelroutenetwerk

met informatiepanelen, bewegwijzering

materialen en wandelfolders.

 

Hier begint het

600 klimaatbosjes staan er in heel Nederland.

PressArt ontwikkeld en produceerd voor

Landschapsbeheer Nederland en alle

provinciale natuur organisaties en gemeenten

in Nederland Herkenningstekens voor de

Klimaatbosjes. Lees meer...

  

 Zuilen Nationaal Park

http://www.pressart.nl/Bospukkel.html
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/design%20projecten/geberit%20sigma50/
http://www.pressart.nl/Bospukkel.html
http://www.pressart.nl/klompenpaden/klompenpaden%20utrecht/cotlanderpad/
http://www.pressart.nl/informatiepaneel/0815%20hier%20klimaatbosjes/
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/klimaatbosje.html
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/klimaatbosje.html
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/klimaatbosje.html
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/klimaatbosje.html
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/klimaatbosje.html
http://www.pressart.nl/informatieborden.nl/klimaatbosje.html
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Voor alle nationale

parken

worden momenteel

zuilen gemaakt. Voor

het nationaal park heeft

PressArt zuilen

gemaakt van het

krasbestendige PressArt-

Plate-UV. De fullcolour

afbeeldingen worden door ons in de plaat geperst zodat er

een keiharde plaat ontstaat. Panelen worden compleet

afgeleverd met een betonnen voet wat het plaatsen

vergemakkelijkt. Vraag hier een gratis sample of een

offerte.

 

"Niets was bestand tegen die apenstreken
!"
PressArt-Plate UV echt monkey proof

klik hier voor bewijs van

Monkey Proof-heid.

 Eric Mager (communicatie medewerker van

Apenheul in Apeldoorn) werd er gek van:Tja,

we hadden echt alle materialen voor het

maken van informatiepanelen al uitgeprobeerd

maar telkens wisten de apen het weer te

slopen. Vaak waren ze al binnen enkele uren

na het plaatsen kapot... Soms door pulkgrage

vingertjes die de stickers er aftrokken maar

ook wel door grof geweld met stenen! Het

kostte ons enorm veel geld en energie om

telkens weer wat anders te verzinnen. Maar

we wilden persé op de juiste plaats en op het

moment dat mensen er interesse in hadden

informatie verstrekken.

PressArt-Plate UV was dé oplossing. Wij

hebben drie jaar geleden onze platen geplaatst

bij de Berberapen in Apenheul. En ze staan er

nog...!

PressArt-Plate UV bestaat uit drukwerk

dat tijdens het productieproces verperst wordt

in de plaat zelf.  

                    

Informatiepanelen
Met succes hebben we een compleet

wandelroute-systeem ontwikkeld

onder de term Klompenpaden. In

2009 worden er weer vele

Klompenpaden gemaakt vooral

Gelderland heeft vele in haar programma staan. Mocht u

meer informatie hierover willen neem dan vooral contact

op. 

                            

                           

  

Klompenpaden op internet

Het Klompenpadenconcept, wat PressArt

ontwikkeld heeft in samenwerking met

Landschap Erfgoed Utrecht en

Landschapsbeheer Gelderland laat niemand

onberoerd. 

http://www.pressart.nl/informatiepaneel%20Klomp.html
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/klanten%20/artis%20for%20nature/
http://www.pressart.nl/klanten%20/artis%20for%20nature/
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/contact/
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Andere wandelconcepten zijn ook mogelijk.

PressArt heeft zich gespecialiseerd in een

bedrijf dat gehele wandel- of fiets netwerken

realiseerd. Neem contact op en we helpen u

graag verder.

 

 

Nieuwe bouwborden
PressArt maakt drie verschillende

bouwborden voor Stichting Het

Utrechts Landschap.

Volledig in stijl, elegant en vooral

makkelijk te plaatsen door een uniek

montage systeem. Voor meer

informatie neem vooral contact.

 

Schitterend molenboek
In opdracht van het

Utrechts Landschap zijn

22 internationale

kunstenaars hebben 22

molens geschilderd in

hun natuurlijke

omgeving. Vogels, 

polderlandschappen en

de geur van water, wind

en molenmeel zijn voor

eeuwig gevangen in een

hardcover. Een boek die iedere rechtschapen Nederlander in

zijn bezit moet hebben, al was het alleen maar om ons

oerhollandse cultuurbezit te beschermen voor zijn

ondergang. Meer informatie hier >>

Ook in het Engels verkrijgbaar!

60 informatieborden KNBLO-100 jaar
PressArt heeft de opdracht gekregen voor de

productie van 60 verschillende infoborden voor

het jubileumjaar van de KNBLO dat zijn 100

jarige bestaan vierde..lees meer over deze

unieke informatiepanelen, 

Nog meer over keiharde krasvaste
communicatie borden klik hier

http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/contact/
http://www.pressart.nl/contact/
mailto:info@pressart.nl
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
http://www.pressart.nl/pressart%20materialen/
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