
get inspired

In Nederland alleen al hebben potentiële klanten 
de keuze uit duizenden verschillende hotels. Voor 
hoteleigenaren mwordt het dan ook een steeds 
grotere uitdaging om op mte vallen binnen dit 
enorme aanbod. Met behulp van de expertise van 
MaXXprint is het mogelijk om dit onderscheidende 
karakter te realiseren. Samen met MaXXprint is 
het mogelijk om een omgeving te creëren waar 
sfeer en functionaliteit hand in hand gaan. Wij 
zijn gespecialiseerd in (groot formaat) prints en 
bieden maatwerkoplossingen om de sfeer en 
uitstraling van iedere ruimte of gebouw volledig 
te bepalen. mHierbij wordt gebruik gemaakt van 
visuele oplossingen mop wanden, glas, stof en tal 
van andere concepten. Een unieke manier om 
een uniek gebouw met een munieke sfeer te 
creëren.

Geef uw hotel een
onderscheidende
uitstraling







Receptie
De receptie is de plek waar u uw gasten welkom 
heet. De centrale plek waar mensen hun vragen 
stellen. De receptie moet onopvallend opvallen: 
direct herkenbaar zijn en toch opgaan in de 
omgeving. Door middel van aluminium of 
verlichte plexiglas panelen met passende 
afbeeldingen onder de balie en als achterwand, 
creëert MaXXprint die (on)opvallende receptie 
voor uw hotel. 





Gezelligheid, mensen moeten zich direct thuis voelen in uw restaurant en bar. Het is veel 
meer dan een plaats waar men kan eten en/of drinken. Hoe beter mensen zich thuis voelen, 
hoe beter ze zich kunnen ontspannen, kunnen genieten van het gezelschap, het eten en het 
drinken. Uw bar en restaurant zijn een ontmoetingsplaats voor hotelgasten, zakelijke gasten 
en mensen uit de omgeving van uw hotel. Met de juiste sfeer blijven mensen langer zitten 
en komen ze vaker terug. Laat deze uitdaging gerust aan MaXXprint over. 

Bar & Restaurant 





Een winstgevend onderdeel in het hotel zijn de 
vergaderzalen. Daarom moet het voor uw gasten 
een uitdagende en prettige ruimte zijn. Het is 
belangrijk dat de akoestiek goed is.
Een klant is goed maar een terugkerende klant is 
beter. Door de ruimte juist in te richten creëer je 
tevreden klanten. MaXXprint biedt verschillende 
producten die een saaie vergaderzaal omtoveren  
tot een verbluffend oogstrelend geheel. We 
kunnen nieuwe en of bestaande schuifwanden 
voorzien van een kraswerende folie en maken 
visuals die afgestemd zijn op het thema en 
kleurgebruik van de zalen. 

Vergaderzalen





Hotelkamers
Hoe mooi is het om de sfeer in de kamers te 
versterken door een visual die perfect bij de 
inrichting aansluit. Bijvoorbeeld aan de hand van 
een thema uit de omgeving van uw hotel. Of 
maak gebruik van de dubbele functie van een 
akoestisch frame boven het bed: sfeer in 
combinatie met geluidsreductie. De kussens, 
vitrages en gordijnen kunnen van een 
bijpassende print voorzien worden. Met een 
geprinte fotowand geven wij de badkamer of 
toilet een bijzondere uitstraling, desgewenst 
aangevuld met glasfolies om privacy te creëren. 





Ruimtes die aanzetten tot inspanning, ruimtes die de ontspanning stimuleren. Pure luxe 
voor uw gasten. Door de juiste visuals toe te passen worden deze ruimtes sfeervoller en 
prettiger. Wij printen grote foto’s, afgestemd op de inrichting. Om het geluid te 
optimaliseren kunnen wij een wand plaatsen met akoestische fotopanelen. Wij creëer rust 
en sfeer, waardoor deze ruimten een grote meerwaarde vormen van uw hotel. 

Fitness, wellness en swimming





Wellicht is signing het meest onderschatte 
onderdeel binnen hotels. Terwijl dit eigenlijk een 
belangrijk onderdeel is. Uw gast komt in een 
vreemde omgeving en is zoekende. Het is 
prettig als het direct duidelijk is waar men moet 
zijn. MaXXprint bied hier meerwaarde. Wij maken 
doelgerichte signing die past bij het interieur en 
uitstraling van uw hotel.

Wij maken signing geheel voor u op maat, aan 
de hand van een duidelijk routeplan. Daarbij 
stemmen we de materiaalkeuze af op de 
wensen van de opdrachtgever en het interieur. U 
weet het beste waar uw klant naar toe wilt. Wij 
zorgen ervoor dat dat mooi en efficiënt gebeurd.
 
Signing is….
- routing binnen het hotel
- noodroute signing voor de hotelkamers   
 en vergaderzalen
- functieaanduiding van ruimtes

Signing





 

De hotelwereld is een dynamische wereld met een grote concurrentie en 
veeleisende klanten. In dit speelveld voelen wij ons thuis.

Uw uitdaging om een sfeervolle omgeving te creëren is onze uitdaging. 
In alle situaties komen we met een maatwerkoplossing die de beleving van 
uw klanten positief zal beïnvloeden. Het is dé kans om een onderscheidende 
speler te blijven en uw klanten alleen het allerbeste te bieden.

Maak het verschil in een 
uitdagende markt

Daag ons en uzelf uit, 
en neem contact met ons op....

Kerkstraat 20a

6673 BN  Andelst   

T 0488 427 051  

E info@maxxprint.nl 


