


CLEOPATRA

Gevelbelettering

logo en tekst “Cleopatra”
uitvoering RVS

tekst “passie voor lingerie”
uitvoering wit kuststof 8 mm.

500 mm.1030 mm.

275 mm.

165 mm.

4850  mm.



PMS WG7 WHITEPMS 484 

50% v 255 25% BLACKPMS 255

CLEOPATRA

RVS “doosletter”
LOGO en CLEOPATRA

Indirectverlichte RVS letter
voorzien van een helder acrylaat
achterzijde,

verlichting LED (LG)

Het logo is onverlicht
RVS uitgevoerd, voorzijde voorzien
van een paarse folie kleur.

tekst passie voor lingerie 
onverlichte kunststof letter.

PASSIE VOOR LINGERIE

massief kunststof letter  8 mm.
kleur wit, glans

montage d.m.v. draadeindes

 Dwarsdoorsnede montage voorgevel.

GEVELSTEEN

INDIRECT VERLICHTE RVS LETTER 
STRAALT NAAR ACHTEREN UIT.
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Dwarsdoorsnede montage voorgevel.
KUNSTSTOF LETTER wit glans

GEVELSTEEN
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Dagwaarde

Nachtwaarde excl. contourlijn

CLEOPATRA

Dag en Nachtwaarde

Dagwaarde
De slagschaduw wordt over
dag verkregen doordat de
letters op afstandhouders zijn 
gemonteerd

Nachtwaarde
Doordat de metselsteen donker
van kleur is zal er een minimale
lichtreflectie ontstaan.
Het omgevingslicht speelt hierbij
een belangrijke rol.

Zie doorsnede letter blad-4

RVSPMS 255 WHITE



PMS WG7 WHITEPMS 484 

50% v 255 25% BLACKPMS 255

CLEOPATRA

Gevelhouder (2 set’s)

verstelbare gevelhouder, 
vervaardigd van geborsteld RVS,
Haaks 60 cm

Gevelbannier, 150 x 60 cm. 
full-colour geprint op een wit
fond. Vervaardigd van blockout
PVC zeildoek (ca. 800 gr./m²)

rondom gesneden en aan de
boven- en onderzijde voorzien van
een tunnel t.b.v. de uithouders.

600 mm

1500 m
m



CLEOPATRA

Merknaam blokje optie-1

dubbelzijdig merknamen

afm. 250 x 55 x 30 mm.
(breedte x hoogte x dikte)

gespoten MDF naamblok
met afgeronde hoeken.

aantal 15 merknamen 2x
kosten bij een afname van 30 stuks.

hoogglans 39,50 p/st. excl. btw

zijdeglans 30,50 p/st. excl. btw

250 mm 30 mm

55 m
m

55 m
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MARIE JO L'AVENTURE

Geert Keijsers

Kerkstraat 20a
5961 GD Horst

T   +31 (0) 77-3987250
M +31 (0) 6-87456817
E  g.keijsers@citaverde.nl

W cleopatralingerie.nl

openingstijden

maandag t/m vrijdag
09.00 - 18.00 uur
zaterdag
09.00 - 17.00 uur




