
Op het gebied van kunstgras logomatten zijn wij preferred partner van 
Signgrass®. Wij leveren de getufte logomatten in diverse uitvoeringen 
en afmetingen, die geschikt zijn voor zowel indoor als outdoor gebruik. 

Logomatten zijn ideaal te gebruiken voor merk- of sponsoruitingen 
voor verschillende toepassingen.

5 jaar garantie op verkleuring van uw mat!
LOGOMATTEN



200 LOGOMATTEN

Logomat voor hockeydoelen

Voor een goede zichtbaarheid van uw sponsor, leveren wij logomatten voor 

hockeydoelen. Een set logomatten bestaat uit een rugpaneel 435x3660 mm en 

2 zijpanelen van 435x1130mm.

Golf afslagmat

Genereer extra inkomsten voor uw golfclub of organisatie en trek de aandacht 

van uw bezoekers, door het  aanbieden van golf afslagmatten met het logo van  

uw sponsor(en), logomatten voor golfevenementen,  branded targets en mini-

golfbanen.

Specificaties logomatten

U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment 

van kleuren. Maximaal kleurgebruik per logomat 

bedraagt 6 stuks. Op aanvraag en indien gewenst 

kunnen	wij	de	technische	specificaties	van	de	

logomat (dichtheid en poolhoogte) afstemmen op 

uw wensen.  

Voor een aanvraag ontvangen wij graag  de 

volgende informatie: 

• Hoge resolutie/vector bestand logo  

(.tif/.ai/.eps/.jpg) 

• Afmeting logo mat 

• Eventuele	specifieke	wensen	ten	aanzien	van	

type vezel, poolhoogte en toepassing. 

Sponsor mat

Naast een eyecatcher op het veld, is Signgrass® een handige marketingtool 

wanneer het gaat om sponsoring. Versterk de band tussen geïnteresseerde 

partijen en genereer extra inkomsten voor de club door het gebruik van 

sponsormatten naast het veld. Tijdelijke logomatten kunnen worden 

bevestigd en verwisseld met behulp van een klittenbandsysteem. Losse 

sponsorlogomatten worden verzwaard en blijven op hun plek liggen door het 

gewicht. Na de wedstrijd kunnen deze matten worden opgerold en opgeborgen 

voor een volgende wedstrijd.

Clublogo

Genereer extra inkomsten voor uw golfclub of organisatie en trek de aandacht 

van uw bezoekers, door het  aanbieden van golf afslagmatten met het logo van  

uw sponsor(en), logomatten voor golfevenementen,  branded targets en mini-

golfbanen.

Loper / entreemat

Signgrass® logomatten kunnen worden gebruikt voor de branding van uw 

bedrijf, merk of sponsoruiting, zodat de aandacht wordt getrokken van uw 

doelgroep!  Voor een evenement kunt u kiezen voor een loper met daarop de 

naam van het event, het logo, eventuele tekst en sponsorlogo’s. Deze loper kan 

op de  grond worden bevestigd met behulp van dubbelzijdige tape.




