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De nieuwe trend in huisnummering.  
Gemaakt in Nederland, van de allerbeste materiaalsoort namelijk RVS316. De onderdelen 

zijn voorzien van een buitenkwaliteit poedercoatlaag. 
 

Keuze uit 3 soorten:  

• number2go basic (basisplaat zwart gecoat, cijferplaatje(s) geborsteld, niet gecoat) 

• number2go classic (basisplaat zwart gecoat, cijferplaatje(s) wit gecoat) 

• number2go modern (basisplaat zwart gecoat, cijferplaatje(s) wit gecoat) 

Er zijn 4 basisplaten: met 1 cijferpositie, 2 cijferposities, 3 cijferposities of 4 cijferposities. 
 

Het ontwerp van dit product is auteursrechtelijk beschermd en tevens als model gedeponeerd bij 

het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.  
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Number2go Basic: 
De basic variant heeft een  zwarte basisplaat. 

De cijferplaatjes zijn niet gecoat maar hebben een geborstelde structuur. Het materiaal 

(RVS) is dus zichtbaar. Dit geeft het huisnummerbord een stoere en moderne uitstraling. 

Het lettertype is modern en letter toevoegingen zijn natuurlijk ook mogelijk. 
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Basic-1 

Basisplaat zwart met 1 cijferpositie 

Cijferplaatje geborsteld RVS (niet gecoat) 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 10,5cm breed 

Basic-2 

Basisplaat zwart met 2 cijferposities 

Cijferplaatjes geborsteld RVS (niet gecoat) 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 16,3cm breed 

Basic-3 

Basisplaat zwart met 3 cijferposities 

Cijferplaatjes geborsteld RVS (niet gecoat) 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 22,8cm breed 

Basic-4 

Basisplaat zwart met 4 cijferposities 

Cijferplaatjes geborsteld RVS (niet gecoat) 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 29cm breed 

Alles wordt gemaakt van het beste materiaal namelijk RVS316 1mm dik. Duurzaam en ‘value 

for money’. De cijferplaatjes kunnen vervangen worden, het huisnummer kan mee verhuizen. 



Number2go Classic: 
De classic variant heeft een  zwarte basisplaat. 

De cijferplaatjes zijn wit gecoat. Dit geeft een mooi en klassiek uiterlijk aan het huisnum-

mer. Dit huisnummerbordje past goed bij oude gebouwen en kan concurreren met emaillen 

huisnummers zeker als het gaat om duurzaamheid. Letter toevoegingen zijn mogelijk. 
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Alles wordt gemaakt van het beste materiaal namelijk RVS316 1mm dik. Duurzaam en ‘value 

for money’. De cijferplaatjes kunnen vervangen worden, het huisnummer kan mee verhuizen. 

Classic-1 

Basisplaat zwart met 1 cijferpositie 

Cijferplaatje wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 10,5cm breed 

Classic-2 

Basisplaat zwart met 2 cijferposities 

Cijferplaatjes wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 16,3cm breed 

Classic-3 

Basisplaat zwart met 3 cijferposities 

Cijferplaatjes wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 22,8cm breed 

Classic-4 

Basisplaat zwart met 4 cijferposities 

Cijferplaatjes wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 29cm breed 



Number2go Modern: 
De modern variant heeft een  zwarte basisplaat. 

De cijferplaatjes zijn wit gecoat. Het contrast van zwart met wit en het moderne lettertype 

geven dit huisnummerbord zijn unieke uitstraling. Duurzaamheid is troef door de materi-

aalsoort RVS316 en de poedercoating. Ook hier zijn letter toevoegingen mogelijk. 
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Alles wordt gemaakt van het beste materiaal namelijk RVS316 1mm dik. Duurzaam en ‘value 

for money’. De cijferplaatjes kunnen vervangen worden, het huisnummer kan mee verhuizen. 

Modern-1 

Basisplaat zwart met 1 cijferpositie 

Cijferplaatje wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 10,5cm breed 

Modern-2 

Basisplaat zwart met 2 cijferposities 

Cijferplaatjes wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 16,3cm breed 

Modern-3 

Basisplaat zwart met 3 cijferposities 

Cijferplaatjes wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 22,8cm breed 

Modern-4 

Basisplaat zwart met 4 cijferposities 

Cijferplaatjes wit gecoat 

Afmetingen: 12,5cm hoog, 29cm breed 



Uitbreidingsmogelijkheden: 
Het ontwerp van dit unieke product laat het toe om gemakkelijk uitbreidingen te vervaardi-

gen om zodoende het product optimaal te personaliseren. 

Hierbij kunnen symbolen en naamplaten met het huisnummer gecombineerd worden. 

Er zullen in de toekomst meerdere uitbreidingsmogelijkheden gemaakt worden. 

Een kleine greep uit de mogelijkheden staan hieronder in het type ‘basic’ afgebeeld. 
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Binnenkort verkrijgbaar voor retail: 
 

Wilt u dit product ook in uw winkel toevoegen aan het assorti-

ment? Neem dan contact op via info@huisnummergigant.nl 

Wij sturen u een overzicht met retailprijzen en advies verkoopprijzen. 

Tevens geven we een overzicht van de display mogelijkheden. 
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Het ontwerp van dit product is auteursrechtelijk beschermd en tevens als model gedeponeerd bij 

het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.  

VRAAG VANDAAG NOG INFORMATIE AAN EN START BINNENKORT MET VERKOPEN VAN 

DIT UNIEKE PRODUCT. HET PAST BINNEN VELE WINKELCONCEPTEN: 

• Schoenmaker 

• Interieurartikelen 

• Kadoshop 

• Bouwmarkt 

• Bloemenwinkel 

• IJzerwarenwinkel 

Enz. 


