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GelukVeel

een mooie indruk van Afdelinggeluk
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"Give luck 
  a chance 
  to happen"

Contourgesneden wanddecoratie 
St. Antonius ziekenhuizen locatie Nieuwegein

Afdelinggeluk

Tom Kite

Al ruim 25 jaar een begrip in het Gooi (en omstreken) als het gaat om het 

verbeteren van uw uitstraling. Op het gebied van signing, belettering, 

decoratie en bewegwijzering bent u niet snel ergens anders beter uit. 

Maar ook als u behoefte heeft aan design en communicatie zijn wij u graag 

van dienst. De lijnen zijn kort, de aandacht is groot en het vakmanschap is 

altijd inclusief. Hierbij geven wij u een goed beeld van onze diensten. Met name 

op het gebied van zorg hebben we een prachtige cv. Kortom: Geluk helpt altijd 

als u een goede indruk wilt maken.  

            Deze 
      wanddecoratie is 
    in een bijzondere
  contourvorm 
      uitgesneden. 
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Wij zijn een team enthousiaste vormgevers en signmakers met 

een passie voor het decoreren van ruimtes, in de breedste zin van 

het woord. Al onze producten worden onder één dak ontworpen 

en geproduceerd. We zijn dus direct betrokken bij iedere stap die 

zorgt voor een optimaal resultaat.

Onze specialismen zijn voornamelijk wanddecoratie, belettering en  

bewegwijzering. Door de nieuwste technieken omtrent vormgeven 

en printen is vrijwel alles mogelijk. Verder leveren we maatwerk  

voor al onze klanten. Ieder ontwerp is uniek en ontwikkeld 

voor de betreffende ruimte, het pand of de auto. Onze montage-

afdeling monteert de decoratie, afgestemd op uw planning, 

met zo min mogelijk overlast.

We zijn gevestigd in een ruime studio met productiefaciliteiten 

in Ankeveen (vlakbij Hilversum), van waaruit we heel Nederland 

makkelijk kunnen bedienen.

Wie

Wat

Waar

Glasdecoratie
Primair Huisartsenposten locatie Woerden



76

Naar gelang uw wensen, inventariseren we de mogelijk-

heden en ondergronden in uw kantoor of praktijkruimte.  

Meestal gebeurt dat middels een kennismakings- 

bezoek. Indien nodig meten we hierbij ook direct  

de maten van de wand, het glas of het voertuig op.  

Vervolgens werken we aan een ontwerp, dat door  

middel van (digitale) visuals een realistisch beeld 

geeft van het eindresultaat. Deze ontwerpen worden 

toegestuurd ter controle. Alles kan in dit stadium nog  

gewijzigd worden, tot het ontwerp volledig naar wens is. 

Bij akkoord op het ontwerp plannen we een moment 

voor de montage. Daarbij gaan we uit van uw agenda  

en zorgen dat u en uw bezoekers/patiënten/klanten 

geen overlast ondervinden. Ons montageteam werkt 

zelfstandig en levert de ruimte na het monteren weer 

netjes op.

Werkwijze

In de praktijk

"You gotta try your 
  luck at least once a day, 
  because you could be 
  going around lucky all 
  day and not even know it"
Jimmy Dean

Contourgesneden wanddecoratie
Primair Huisartsenposten locatie Barneveld

      Ook wanden met 
   een grove structuur 
  kunnen zonder 
 problemen beplakt   
   worden!
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Mogelijkheden zien waar de uitdaging groot is. 

Dat is één van onze sterke punten. Moeilijke situaties, 

lastige ondergronden, ingewikkelde toepassingen? 

Geen enkel probleem.

Grenzeloze verbeelding

"I think luck falls on not just 
 the brave but also the ones 
 who believe they belong there"
Novak Djokovic

Spandoekframes incl. doek
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten 's-Graveland
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Auto wordt visitekaartje

Een frisse autobelettering is een effectief middel om de 

identiteit van het bedrijf of organisatie te communiceren. 

Daarnaast schept het vertrouwen en draagt het bij aan een 

uniforme uitstraling.

Carwrap full color
Happyduck wasstraat Duivendrecht
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Een variatie op autobelettering is carwraping, oftewel het inpakken van een voertuig 

met rekbare folie. Deze techniek is onschadelijk voor de lak van uw auto. Sterker nog, 

deze blijft beschermd tegen krassen en UV-stralen. Naast uni-kleuren zijn er folies met 

uiteenlopende effecten beschikbaar zoals folies met reliëf of die van kleur veranderen. 

Verder kan iedere afbeelding, logo of foto, geprint worden op wrap-folie. Deze wordt 

vervolgens gebruikt voor het wrappen van de auto. Na gebruik kan de folie gemakkelijk 

verwijderd worden. Van een carwrap heeft u jarenlang plezier.

Denzel Washington

"I say luck is when an opportunity 
 comes along and you're prepared for it"

Carwrap mat zwart
Happy Marketing

Auto inpakken = goed uitpakken

   Wist u dat een 
carwrap perfecte 
bescherming bied   
  tegen krassen en  
    UV-stralen voor 
       de originele lak?
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Carwrap montage

Aandacht a.u.b.

U krijgt extra aandacht van uw klanten en bezoekers als u aandacht besteedt 

aan uw zichtbaarheid en uitstraling. Het beletteren van uw pand, kantoor of 

praktijk draagt daar in grote mate aan bij. Er zijn hiervoor veel technieken 

beschikbaar, zoals full color prints en de mogelijkheid om naar buiten te kunnen 

blijven kijken, terwijl de ruit toch volledig beplakt is. Naast ruiten zijn er tal van 

ondergronden waar belettering toepasbaar is, zoals deuren, gevelpanelen en 

zelfs bakstenen muren. 

RVS Sign inclusief belettering
BO Esthetics Ankeveen

    'Blinde' montage 
  en een korte 
 afstand tot de 
  wand geeft een 
    luxe uitstraling
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Carwrap montage

"Luck is believing 
 you're lucky"
Tenessee Williams

Custom-made systeem inclusief belettering
Jachthaven Kortenhoef
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Met 3D een extra dimensie

Geveltekst kan in allerlei uitvoeringen gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld aluminium, 

kunststof of RVS. Als de geveltekst verlicht moet worden zijn er tal van mogelijk-

heden zoals LED-verlichting of belichting door middel van spots. Welke technieken 

gebruikt worden is afhankelijk van het effect of doel dat gerealiseerd moet worden.

Bij het monteren van gevelteksten wordt altijd rekening gehouden met de archi-

tectuur en de structuur van het pand en de ondergrond. 

Acrylox Freesletters 
Strating Kids Bijenkorf Rotterdam

      Acrylox is in 
   diverse kleuren 
   verkrijgbaar en 
   kan in iedere 
     vorm gefreesd 
          worden.
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"I'm a great believer in luck,   
 and I find the harder I work  
 the more I have of it"
Thomas Jefferson

3D Freesletters geborsteld RVS-look
Natuurlijk Naarden
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Het beplakken van wanden met full-color prints is de beste optie als het 

effect maximaal moet zijn. Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden, zoals 

geluidwerende materialen, of folie's die kras- en waterbestendig zijn. Voor 

vrijwel iedere wand en type ondergrond is er een toepassing te bedenken. 

Breng uw wand tot leven

Geluidwerende wanddecoratie
Huisartsenpraktijk Loosdrecht

        Deze wand 
 absorbeert geluid 
    tot wel 70%



24 25Full color wanddecoratie
Flow Plaza Haarlem

"Thanking you once more, 
  I want to wish you the best 
  of luck for your future life 
  and to conclude by saying 
  to you: Dream your dreams 
  and may they come true! "
Felix Bloch
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Voor bezoekers of patiënten is het prettig als zij op een natuurlijke wijze 

naar de plaats van  bestemming geleid worden. Dat kan een wachtkamer of 

behandelruimte zijn maar ook op een (groot) terrein. Bewegwijzering moet 

daarom bovenal functioneel zijn. Door ons te verplaatsen in de positie van 

de bezoeker, brengen we een passend advies, afgestemd op de beschikbare 

ruimte of plaats. We zoeken de beste balans tussen functionaliteit en design.

Wegwijs

Bewegwijzering in- en exterieur
Primair Huisartsenposten
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Wand bewegwijzering
St. Antonius ziekenhuizen locatie Leidsche Rijn

"Luck tends to come 
  to people who 
  are prepared"
Colin Powel

   Bewegwijzering 
word aangepast 
 aan de beschikbare    
   ruimte en 
        ondergrond.
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Naast de genoemde specialisaties leveren we diverse 

communicatiemiddelen, variërend van drukwerk tot 

mediacampagnes. Daarbij is een eenheid binnen de 

communicatie onze prioriteit, en bieden we passende 

oplossingen en producten, afgestemd op uw wensen.

Communicatie

Blow-up panelen perslancering
Mood for Magazines Naarden



3332 Blow-up panelen perslancering
Mood for Magazines Naarden

"Good luck is a residue of  
 preparation"
Jack Youngblood
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Glasfolie kan benut worden om bijvoorbeeld privacy te creëren. Ook zijn er zon- 

werende folie's die glashelder zijn en tegelijkertijd tot wel 70% zonwerende werking  

hebben. Naast functionaliteit kan glasfolie ook in allerlei kleuren en contouren  

geleverd en gesneden worden en dienen als decoratie of als versterking van de  

uitstraling van het bedrijf. Een combinatie van deze eigenschappen is ook mogelijk.

Glas- en privacy folie

Privacy glasdecoratie
EYE Hotel Utrecht
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Wanneer het interieur voorzien is van wand- of glasdecoratie kan het voorkomen dat 

het meubilair, displays of de balie niet langer past bij de nieuwe uitstraling. Vervangen 

is kostbaar, maar soms noodzakelijk. Een dergelijke investering kan beperkt blijven 

wanneer we gebruik maken van interieurfolies. Deze zijn er in verschillende kleuren 

en texturen, waaronder hout en metaal. Deze folies zijn krasbestendig en daarom 

geschikt voor oppervlakken die intensief gebruikt worden zoals bureaus en tafels. 

Interieur, decor en display

Witte interieurfolie balie
OCA Almere
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Driedimensionaal denken

Als blijkt dat de huidige inrichting niet meer volstaat, dan is vervangen de oplossing. 

Van ontwerp tot bouw wordt voor u verzorgd. We houden rekening met ergonomie, 

routing, opslagruimte en eventuele bekabeling voor stroom- of verlichtingspunten.

"Thorough preparation
  makes its own luck"
Joe Poyer

3D- visuals vergaderruimte
Dukatenburg Nieuwegein
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"When it comes to luck,
  you make your own"
Bruce Springsteen

Door middel van driedimensionale visuals kunnen we een goed beeld geven van het 

resultaat. Wij werken met een team van meubelbouwers, schilders en electriciens 

die uw balie, display of meubel bouwen en plaatsen. Deze technieken worden ook 

gebruikt voor stand- en decorbouw. Informeer bij één van onze medewerkers. We 

adviseren u graag.

3D-visual diverse balies

Artist impression
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Grootformaat printen is een ruim begrip en omvat verschillende producten en 

eigenschappen. (Zeil)doeken kunnen op ieder gewenst formaat geleverd worden, 

al dan niet in combinatie met een spandoekframe of bouwbord. Afhankelijk van de 

uitvoering kunnen deze jarenlang blijven staan en zijn bestand tegen regen en wind. 

Het plaatsen en eventueel verwijderen van een dergelijk systeem wordt door onze 

buitendienst verzorgd.

Groots in groot

Spandoekframe inclusief doek
Woningbouwvereniging De Alliantie

         Spandoeken  
       en bouwborden  
        worden compleet 
          geleverd en 
            op locatie 
               gemonteerd
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High end materialen

Wij werken met de beste materialen die beschikbaar zijn in de branche. Deze materialen 

zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de richtlijnen die vastgesteld zijn per product. 

Hierbij kunt u denken aan PVC vrije folies en duurzaam geproduceerd plaatmateriaal. 

Door gebruik te maken van deze materialen kunnen we een jarenlange garantie geven.

Belettering balie
St. Antonius ziekenhuizen locatie Nieuwegein
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"Good luck"

Mobiele LED-aluminium frames met lichtdoorlatende doeken
Van Gestel optiek Hilversum

• Belettering voor binnen en buiten

• Grootformaat prints en spandoeken

• Full color wanddecoratie

• Glasdecoratie en privacyfolie

• Bewegwijzering/routing voor binnen en buiten

• Volledig ontwerp, afgestemd op uw wensen

• Inventarisatie op locatie 

• Advies op maat

• Digitale (3D) visuals ter beoordeling

• Montage op locatie

Wat zijn de mogelijkheden

Wat leveren wij

Nieuwsgierig geworden? 
Wij helpen u graag verder...

Cees Geluk

Cees Geluk
Directie en verkoop

Maikel Hagen
Communicatie en vormgeving

Inge Bijvank
Productie
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Afdelinggeluk

Cannenburgerweg 63 G

1244 RH Ankeveen

035 544 97 47

info@afdelinggeluk.nl

www.afdelinggeluk.nl


