
De Haco Groep is dé specialist op het gebied van lichtreclame. 

Met een team van 60 enthousiaste professionals werken we continue aan het in beeld brengen van uw 

bedrijfsnaam. Met deze folder willen we u graag een kijkje geven in ons werk.

Haco groep: 
Wij zorgen voor uw
goede naam
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Specialist sinds 1973

Al vanaf het begin heeft Haco zich gespecialiseerd in 

lichtreclame. Veel van onze klanten zijn uitgegroeid tot grote 

landelijke ketens en Haco groeide met hen mee.  Gaandeweg 

hebben we ons verder gespecialiseerd in de foodsector en 

de retailwereld, en zijn we sinds de eeuwwisseling ook in de 

Automotive-sector aan de slag gegaan. 

Rond 2005 hebben we ons toegelegd op het leveren van 

terrasschermen onder de naam Haco Terrassen.

Méér dan een naam alleen

Tegenwoordig profi teert de Haco groep van een landelijke 

dekking met drie vestigingen in Nieuwegein, Alkmaar en Best. 

Of het nu gaat om het vervaardigen en plaatsen van een enkele 

lichtbak, een gevelreclame, een reclamemast of een complete 

oplossing voor uw bewegwijzering; Haco kan het hele traject 

voor u verzorgen, van ontwerp tot realisatie. Voor vrijwel 

elke denkbare toepassing kunnen we u de meest geschikte 

lichtreclame bieden.

En de toekomst?

Door goed te luisteren naar wat de klant wil, en te letten op 

wat er in de markt gebeurt, blijft Haco up-to-date. Kijkend 

naar nieuwe oplossingen om onze producten nog beter te 

produceren, scherper aan te bieden en sneller te kunnen 

verzorgen.

We zijn er klaar voor

We staan te popelen om ook voor u aan de slag te gaan. 

Van ‘de bakker op de hoek’ tot multinational, wij zijn u graag 

van dienst.

Specialist in 
lichtreclame
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Haco Lichtreclame is gespecialiseerd in het produceren 

en monteren van lichtreclame. Vanaf ontwerp tot en met 

realisatie. Vooruitstrevend op het gebied van projectaanpak. 

Gespecialiseerd in de Retailwereld, maar ook actief in de 

Automotive-sector, de Horeca en vastgoed. Aanvullend 

op lichtreclameproducten levert en produceert Haco in 

toenemende mate fullcolour printwerk (grootformaat printen), 

instore reclame en bewegwijzering.

Haco staat voor kwaliteit. Lichtreclames van Haco hebben 

altijd dat beetje extra, waarmee we ons onderscheiden van 

de concurrent. Het betekent producten van hoogwaardig 

aluminium, constructief met goed laswerk samengesteld. 

Mooi freeswerk en altijd een gedegen afwerking.

Terrassen 
op maat

Haco Terrassen is Nederlands producent van windschermen 

en levert daarnaast een ruim assortiment parasols, 

terrasoverkappingen en schaduwdoeken.

Terrasschermen van Haco brengen maximaal comfort 

en bieden weerstand tegen de weersinvloeden. Ze zijn 

geschikt voor thuis, horeca, bedrijf of sportcomplex. Altijd 

weersbestendig en met de juiste uitstraling, gemaakt van 

hoogwaardige materialen en toch tegen een eerlijke prijs.

Samen met Haco Terrassen creëert u een windvrij terras met 

meer schaduw en bescherming tegen neerslag. Op uw terras 

aan huis betekent dat: langer buiten zitten en genieten met 

familie en vrienden. Voor de horecaondernemer staat een goed 

terras met de juiste beschutting gelijk aan een hogere omzet 

en zo verdient de investering zichzelf terug.

De ervaren monteurs van Haco Groep zorgen door het hele 

land, en daarbuiten, voor professionele installatie van alle 

schermen.

     Meer weten over terrasschermen? 

Neem een kijkje op onze website.

Lichtprojecten: Het complete plaatje

Ben u op zoek naar mogelijkheden om uw complete terrein, gebouw, sporthal of showroom effi  cient en fraai te verlichten? Met 

Haco Lichtprojecten haalt u de expertise in huis voor grootschalige lichtprojecten.

Uitgangspunten bij een ontwerp van een totaalverlichtingsplan zijn de eff ectieve functionaliteit, een mooie vormgeving, laag 

energieverbruik, weinig onderhoud en passend binnen het beschikbare budget.

Als ervaren speler in verschillende branches als Retail, Automotive, scholen, ziekenhuizen en industrie levert Haco Lichtprojecten 

de beste oplossing met als resultaat kostenbesparing, onderhoudsvriendelijke producten en duurzame kwaliteit.

    Bekijk fraaie foto’s van uitgevoerde lichtprojecten op onze website en laat u inspireren.

Lichtreclame met 
dat beetje extra

Voldoende keus

Met een breed scala aan lichtreclameproducten in ons 

assortiment, én de mogelijkheid custom-made lichtreclames 

te vervaardigen, kunnen we u voor elke denkbare situatie 

een passende lichtreclame leveren. Uiteraard verzorgen wij 

desgewenst het ontwerp, aanvraag gemeentevergunning, 

productie, montage en het onderhoud. Ook bent u van harte 

welkom in onze showroom waar we u meerdere modellen 

kunnen laten zien.

    Op onze website is een compleet overzicht van onze 

producten te vinden.




