DAP Renovatie

Restyling

D.A.P. Signs is een bedrijf dat u vakkundig kan helpen bij het renoveren of verandering van kleur en uitsraling van uw interieur.
Bijvoorbeeld de balie of het keukenblok voldoen nog prima maar de
uitstraling is wat gedateerd. Wij bieden u heldere voorstellen en altijd een goed advies. Wij zijn gewend om met een deadline te werken
en komen altijd onze afgesproken levertijd na.

Ramen zijn een prima medium om uw boodschap te communiceren. U kunt kiezen voor
een gekleurde folie, een glas-effectfolie of
privacy-folie tegen ongewenste inkijk .
Wij kunnen nu ook de stalen en kunststof
kozijnen (binnen en buiten) voorzien van
een kleurfolie. Geen last van stof of stank.

U vind ons op het door ons bewegwijzerde bedrijventerrein de
‘Soestdijkse Grachten’ in Soest.

Meubelrenovatie
U kunt natuurlijk investeren in een nieuwe balie en nieuwe (kantoor) meubelen. Maar u kunt on ook de meubels, bureaus, kasten,
wandpanelen voorzien van een renovatiefolie in de door u gewenste
uitstraling. Diverse soorten hout, single color maar ook carbon of
metallic. Dit is tegen relatief lage kosten met een lange levensduur.
Een groot voordeel is dat de folie indien noodzakelijk altijd weer gemakkelijk aan te passen of te verwijderen is. De folie kan gewoon bij
u op het bedrijf worden aangebracht zonder stof en lawaai.

Montage
Wij zorgen voor een vakkundige montage van de folie, gebruiken
waarnodig een primer garanderen een perfect resultaat.
D.A.P. uw parner voor uw visuele communicatie

Wat dacht u van de restyling van de keuken! Allemaal mogelijk met
3M Di-noc folie.

Gevelbelettering
Er zijn verschillende manieren om uw gevel te verfraaien met uw bedrijfsnaam en/of logo. Maar uw complete gevel in de huisstyle kleur
is natuurlijk een aandachtstrekker. Door middel van fotobewerking
kunnen wij van te voren het resultaat laten zien en komen wij altijd
met een heldere offerte.

Contact
Adres

D.A.P. Signs
Nieuwegracht 8-04
3763 LB Soest

Telefoon

035 60 31333

E-mail

info@dapsigns.nl

Internet

www.dapsigns.nl

