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BEDRIJFSKLEDING
Langdurig plezier van hoge kwaliteit!
We hebben ruime ervaring met professionele bedrijfskleding en werkkleding 
in diverse branches. Omdat wij dealer zijn van onder andere Blåkläder, 
Mascot en Santino, kunnen we in bijna alle behoeften voorzien en adviseren 
we om tot de juiste samenstelling van de kleding te komen, indien gewenst. 
Daarnaast draagt ons KMS-systeem bij aan een eenvoudige bestelprocedure 
voor onze klanten.

We houden van de beste kwaliteit. 
Zo bedrukken we bedrijfskleding zelf met behulp van onze drukpersen en 
werken we nauw samen met Youfocus; de leverancier van onze transfers, 
geschikt voor de industriële- en chemische wasserij. 
Ook werken we samen met een professionele borduurstudio.

Onze Avery Dennison Transfers
De transfer van Avery Dennison zijn extreem duurzaam, wij garanderen u dat 
de transfers langer mee gaan dan het kledingstuk. De Transfers zijn industri-
eel en chemisch wasbaar. Ze zijn droogtrommel bestendig en zelfs licht 
overstrijkbaar. Daarnaast zijn onze transfers ook standaard vlamvertragend. 
Wilt u meer weten over de certificeringen ontremd onze transfers? Vraag 
ons naar de certificaten. 

 



Online bestelsysteem
Om al uw zorgen weg te nemen, kunnen wij u een kleding bestelsysteem�K-
MS-Systeem� aan bieden. Dit is een systeem waarin u en uw collega�s zelf 
kleding kunnen bestellen. Wij kunnen het systeem simpel en overzichtelijk 
naar uw huisstyle inrichten en met uw eigen producten. Dit is zelfs te specifi-
ceren per afdeling binnen uw bedrijf.

Blåkläder
Door de grote collectie van Blaklader kunnen we bedrijven uit elke sector 
aankleden. De gehele collectie is dol op vieze werkplaatsen, modderige 
bouwwerven, lasspettersof vonken van slijpstenen. Koude winterdagen, 
regen of snijdende wind zijn ook geen probleem. De kleding van blaklader is 
ontworpen om u te beschermen tijdens uw werk, in alle omstandigheden.

Mascot® Workwear
Herkenbaarheid en representativiteit zijn cruciaal voor de profilering van uw 
bedrijf. Met werkkleding in de bedrijfskleuren versterkt u de identiteit en 
naamsbekendheid van uw bedrijf, want uw werknemers zijn duidelijk te 
herkennen voor de klanten. Het maakt niet uit of u een kleur kiest op basis 
van uw beroep, uw sector of de bedrijfstraditie, bij MASCOT hebben wij de 
oplossing die u zoekt. Mascot staat voor een ruim assortiment aan sterke 
werkkleding voor elke sector.

Dassy Professinal Workwear
DASSY professional workwear staat in de eerste plaats voor kwaliteit. Ze 
kiezen resoluut voor kwalitatieve materialen, van stof tot afwerking, die de 
strengste tests doorstaan. Dassy heeft een uitgebreide collectie voor alle 
werkzaamheden binnen uw bedrijf.



Santino Workwear
Werkkleding voor de bouwvakker die bezig is aan je nieuwe huis, de pakket-
bezorger, de serveerster in je stamcafé of de vakkenvuller van de supermarkt 
om de hoek� kortom voor échte mensen. Echte mensen die hard werken in 
kleding die ze met trots dragen. Santino heeft een groot assortiment aan 
bovenkleding, met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

TWENTYFOUR SEVEN JEANS
247 Jeans combineert praktische easy going workwear met een perfect fit en 
een uitgebreide keus aan modellen voor dames en heren. Met de ruime 
collectie presenteren ze jeans met een perfecte pasvorm, gemaakt van 
duurzame kwaliteit en oog voor details.

Sixton Peak
De schoenen van Sixton Peak staan voor veilig en comfortabel werken, 
zonder daarbij in te leveren op stijl. De collectie is toonaangevend en onder-
scheidend. Met diverse lijnen biedt de Italiaanse producent een overtuigen-
de veiligheidsschoen voor werkzaamheden in elke branche. Sixton Peak 
luistert naar de wensen van afnemers en dragers én vertaalt deze met 
geavanceerde technieken naar steeds betere producten. Het allerbeste uit 
de Italiaanse markt, met voor elke situatie een sterke, degelijke schoen.

 



AUTOBELETTERING
Uw bedrijf beter in beeld
Belettering op uw bedrijfswagen is een goede manier om uw bedrijf verder 
te brengen dan de voorgevel. Wilt u uw bedrijfswagen voorzien van autobe-
lettering? Wij helpen u graag om representatief voor de dag te komen.

Of het nou gaat om één bedrijfswagen of een heel wagenpark, wij kunnen uw 
voertuig vakkundig beletteren op de door u gewenste locatie. We verzorgen 
het totale plaatje, van ontwerp tot belettering of volledige bestickering �full 
colour�. Ook behoort bestickeren op basis van een aangeleverd ontwerp tot 
de mogelijkheden.

 



INTERIEUR
Onze interieurfolie’s
De trend op dit moment!

Wij hebben een erg breed assortiment aan interieurfolies. Maar liefst zestig 
soorten houtstructuren, daarnaast ook natuursteen, marmer, leer, carbon, 
suède en hoogglans en metallic kleuren. Op zoek naar een nieuw en fris 
uiterlijk van uw receptie, kantoorinterieur of keuken? Het is allemaal mogelijk 
met onze interieurfolies.

Zonder zorgen een nieuwe uitstraling!
Bent u opzoek naar een compete metamorfose binnen uw huis of pand? Maar 
heeft u niet het budget voor een verbouwing. Denk dan eens aan Interieur-
folie. Dit is folie voor het beplakken van meubels tot het compleet verande-
ren van uw interieur en extrieur.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan trappen, kastenwanden, badkamerwanden, 
deuren, vloeren en volledige keukens.
Ook caravans, campers en boten lenen zich hiervoor.
Een totale metamorfose is op deze manier makkelijk en snel geregeld.
Alle oppevlakken, zoals hout, metaal, beton, glas, kunststof en keramiek 
kunnen wij voorzien van een vernieuwde uitstraling.

 



PROJECTEN



OVER ONS
MMA-Signs is het reclamebedrijf met passie voor sign en reclame. 
We houden van mooie producten met hoogstaande kwaliteit. 
Zo kiezen we onze materialen met zorg uit en zijn we trotse dealer van een 
aantal gerenommeerde bedrijfskledingmerken.

We zijn hoofdzakelijk gespecialiseerd in het bedrukken van bedrijfskleding, 
autobeletteringen en interieurfolies, maar ook stickers, gevelreclame, 
banners en relatiegeschenken behoren tot onze diensten.

We vinden het belangrijk om tot het uiterste te gaan voor onze klanten en 
overtreffen het liefst de verwachtingen die zij hebben.

MMA-Signs Bedrijfskleding & Reclame
Schipdamsweg 4   Anne Abbink 
7627 LX Bornerbroek   anne@mmasigns.nl
info@mmasigns.nl   +31 (0)6 190 748 79
kms@mmasigns.nl   
www.mmasigns.nl

 


