
Way more than signage
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Over Actual Sign
Actual Sign is al meer dan 30 jaar actief in de wayfinding sector en heeft de ambitie 
om uw partner te worden voor al uw signalisatieprojecten, van ontwerp en productie 
tot de installatie. Alle materialen, ook ecologische, kunnen gebruikt worden om een 
creatieve en functionele signalisatie te realiseren. Dit kan eventueel in samenwerking 
met architecten en designers. Indoor en outdoor signalisatie is een van de belangrijke  
instrumenten voor deze visuele communicatie en vergemakkelijkt ook de mobiliteit 
van personeel en bezoekers. Ons ervaren commercieel team staat tot uw dienst.

In de zomer van 2020 voegde Actual Sign uit Machelen 
(Brussel) zich bij Remotec Group. Actual Sign is gespeci-
aliseerd in specifieke toepassingen voor in- en outdoor 
wayfinding en bewegwijzering, een ideale aanvulling 
op de oorspronkelijke core business van Remotec: 
industriële signalisatie & wegmarkeringen. Dankzij 
een combinatie van vakkennis, ervaring en gedrevenheid 
werd niet enkele het aanbod van beide ondernemingen 
uitgebreid, maar kon er ook een nóg betere service en 
afwerking gegarandeerd worden.
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Wayfinding binnen

Wegwijzerpanelen
Deurnaamborden
Documenthouders
Pictogrammen
Comfort bewegwijzering
Verdiepingsnummers
Folie & stickers
Infostaanders
Podotactiles
3D-letters
Overzichtsborden

Wegwijzerpanelen en pictogrammen zijn een must om uw bezoekers op een  
efficiënte en correcte manier doorheen de kantoren te begeleiden. Bij Actual Sign  
zorgen we voor indoor wayfinding op maat, gepersonaliseerd aan uw huisstijl. Zo  
zullen niet enkel bezoekers een diepere indruk krijgen van uw onderneming, ook onder  
de werknemers zal er een betere sfeer heersen omdat zij zich beter kunnen identi- 
ficeren met het bedrijf.  Onze aangeboden producten komen in alle vormen, materialen, 
kleuren en maten. Daardoor wordt het mogelijk om kantoren, vergaderzalen en zelfs 
toiletten elk hun eigen identiteit binnen de firma te bezorgen. Zo is uw binnensignali-
satie niet enkel functioneel, maar ook esthetisch uniek en aangepast aan uw huisstijl.
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Wayfinding buiten
Het is belangrijk dat iedereen vlot de weg vindt naar de ingang van uw onderne-
ming. Voor veel personen zal het de eerste keer op uw bedrijfsterrein zijn, hen op een  
correcte manier begeleiden is dus cruciaal. Of het nu gaat om klanten, leveranciers of 
andere gasten. Wayfinding buiten is essentieel. Wegwijzerborden, wegwijzertotems 
en informatieborden zijn de steunpilaren van dit proces. Zij zorgen voor een correcte 
oriëntatie van de bezoeker. Ze beschrijven de routes en reiken relevant materiaal aan 
binnen het wayfindingproces. Door de groepering van gerelateerde aankondigingen en 
informatie aan de hand van een totem is er minder kans dat een belangrijk punt over 
het hoofd gezien wordt. Combineer ze met wegwijzers en verkeersborden en niemand 
zal ooit nog de weg verliezen op uw bedrijfsterrein.

Wegwijzertotems
Wegwijzerborden
Informatieve borden
Parkingborden
Pictogrammen
3D-letters
Nummers
Gevelbekleding
Lichtbakken
Verkeersborden
Folie
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Aan elk bedrijf, in elke bedrijfstak, zijn risico’s verbonden. Een ongeval is sneller  
gebeurd dan men soms denkt en daarom is een doordachte plaatsing van veiligheids- 
signalisatie cruciaal. Niet enkel uw werknemers, maar ook bezoekers van uw  
onderneming hebben baat bij informatie en waarschuwingen over mogelijke  
risico’s die verbonden zijn aan de werking van het bedrijf. Een informatiebord en veilig-
heidsinstructies, ondersteund door de expertise van onze adviseurs, moet zorgen voor 
een veilige werkomgeving. In geval van calamiteit is het belangrijk dat aanwezigen 
snel het gebouw kunnen verlaten op een veilige manier. De plaatsing van veiligheids- 
signalisatie moet een eventueel evacuatieproces op een zo rustig mogelijke manier 
laten verlopen.

Veiligheidssignalisatie
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   Evacuatieplan
   Veiligheidspictogrammen
   Brandinstructies
   Podotactiles
   Nooduitgangen
   Verzamelplaatsen
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Decoratieve afwerking
Decoratieve afwerking is hedendaags, modern en zorgt ervoor dat uw kantoren eruit 
springen op vlak van visibiliteit. Aan de hand van stickers, raamfolies, wanddoeken, 
belettering en decoratieve pictogrammen wordt het mogelijk om uw hele bedrijf aan 
te passen aan uw corporate identity. Op die manier zullen werknemers, klanten en 
bezoekers van de onderneming meteen ondergedompeld worden in de gepersonali-
seerde huisstijl van uw bedrijf. Dit leidt enerzijds tot een betere sfeer onder de colle-
ga’s, die efficiënter tewerk zullen gaan en zorgen voor een hogere productiviteit op 
de werkvloer. Anderzijds zullen (potentiële) leads en bezoekers weggeblazen worden 
van de professionele werkomgeving die volledig aansluit bij de werking van uw  
onderneming.
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Lichtreclames & publiciteit
Reclameborden zijn tijdloos. Al jaren zijn ze terug te vinden bij zowat elke onderne-
ming. Maar wanneer u wilt dat uw bedrijf echt opvalt, kiest u het best voor lichtreclames 
en publiciteit. Lichtreclames zijn eenvoudig, effectief en essentieel. Ze zetten uw onder-
neming dag en nacht in de spotlight, wat zorgt voor een hogere visibiliteit en u er 
doet uitspringen tussen de concurrenten. Daarbovenop kan uw lichtreclame fungeren 
als herkenningspunt. Dankzij de overname door Remotec Group, waar men al meer 
dan 30 jaar ervaring heeft in de sector van (licht)reclame, zijn we bij Actual Sign heel 
hard gegroeid in dit segment van de markt. Zo kunnen we u jarenlange bekwaamheid 
garanderen bij het eerste gesprek, de productie én de plaatsing. 
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Belijning
Bij een correcte signalisatie en wayfinding van uw kantoren en/of parking, zowel  
outdoor als indoor, horen wegmarkeringen en belijning. Ze zorgen voor een  
efficiënte werking binnen en buiten de firma, denk maar aan parkeerplaatsen,  
zebrapaden, wandelpaden en stockageplaatsen. Actual Sign zorgt voor een analyse, 
opmeting en uitvoering van belijningswerken binnen uw bedrijf, zo wordt een snel-
le leveringstermijn gegarandeerd en kunt u rekenen op meer dan 30 jaar expertise. 
De belijning kan volledig gepersonaliseerd worden aan uw huisstijl. Naast allerlei  
kleuren zijn er verschillende verftypes beschikbaar, waaronder wegenverf, PU, koud- 
en thermoplasten, epoxy, UV-belijning en projectiebelijningen. Kort samengevat 
bestaat er dus geen oppervlakte die niet belijnd kan worden op de één of andere manier.
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Verkeersuitrusting
Ze worden soms over het hoofd gezien, maar zijn eigenlijk een essentie op elk bedrijf-
sterrein: verkeersregels. Ze dragen niet enkel bij aan de veiligheid, maar ook aan de 
structuur en efficiëntere werking. Er zijn twee hoofdrolspelers wanneer we spreken 
van verkeersuitrusting: verkeersborden en aanrijbeveiliging. De verkeersborden die 
we aanbieden bij Actual Sign zijn universeel. Het zijn dezelfde borden die gebruikt 
worden op de openbare weg en zijn dus door iedereen herkenbaar.  Ter aanvulling 
van duidelijke signalisatie is het op sommige plaatsen aangeraden om afbakeningen 
en aanrijbeveiligingen te voorzien, omdat ze net dat tikkeltje meer veiligheid kunnen 
garanderen. Op die manier vermijdt u alle risico’s die niet te voorkomen zijn met enkel 
signalisatie en beschermt u de zwakke weggebruikers en uw gebouwen.
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Fietsuitrusting
Vandaag de dag zien we meer en meer fietsers in het straatbeeld verschijnen.
Het is een ware trend geworden om de auto thuis te laten en te kiezen voor deze  
gezonde en ecologisch verantwoorde variant, waar ook bedrijven op inspelen door 
middel van premies en fietsvoorzieningen. Bij Actual Sign bieden we talloze opties aan 
om uw fietsende werknemers, klanten en bezoekers te ondersteunen. Zo produceren 
en installeren we niet enkel de klassieke fietsenstallingen en rekken, maar hebben 
we ook aan de moderne fietser gedacht met ons aanbod van solar fietsenstallingen.
Dit type fietsenstalling is voorzien van oplaadpunten en fotovoltaïsche  
zonnepanelen. Daarbovenop kan nog gekozen worden voor ingebouwde stop-
contacten en lockers waar fietsers alles wat hen toebehoort in kunnen opbergen. 



www.actualsign.be

www.remotec-nl.eu

www.qualitycolors.be

www.remotec.be

www.lsifr.com




