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Met regelmaat komen er nieuwe signs binnen. Kijk op www.signs-usa.com voor het actuele aanbod.
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  Een hot rod is een oldtimer (meestal van uit de jaren ‘30), 
  die wordt omgebouwd tot een showwagen. Veelal wordt een
 hot rod niet uitgerust met een motorkap, waardoor de motor te zien is. 
 Ze worden ook vaak laag tegen de grond gezet en kunnen hoge 
 snelheden behalen.

Hot rods zijn vooral populair in de VS, waarvoor soms klassieke auto’s 
worden gebruikt die dan worden voorzien van V8-motoren met 
superchargers. De meest gebruikte wagen om een hot rod van te 
maken is de Ford Deuce van 1932. Deze is dan ook het symbool 
van de hot rods.
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  Amerika is de bakermat van de autoindustrie. Zo werd de 
  eerste autosalon in Detroit gehouden. Deze vond plaats in
  1907 in de “Beller’s Beer Garden” vlakbij het Riverside park. De
  show werd jaarlijks gehouden met uitzondering van de periode
  van 1943 tot 1952. In 1989 werd de show hernoemd en werd het de 
 North American International Auto Show.

Sinds 1961 wordt het gehouden in het Cobo Center waar de show 
93.000 m² bezet. De show is belangrijk voor Detroit en zijn omgeving
omdat dit de thuisbasis is van de drie grote Amerikaanse 
autofabrikanten; Chrysler, Ford en General Motors.
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Metalen borden zijn de ideale manier om 
een autogarage aan te kleden. Diverse 
signs tegen de muur geven een industriële 
uitstraling, dat goed past bij een garage. 

Ook voor een woonkamer of ander soort 
inrichting kunnen de borden goed van pas 
komen.
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De droom van velen. Heerlijk rijden met de motor 
over de legendarische Route 66, dwars door het 
Wilde Westen, de Rockies ontdekken of genieten 
van de ruige Baja California.

Amerika heeft een rijke motor historie.
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Er is iets speciaals met klassieke Amerikaanse olie- en benzinemerken. Ze passen perfect in 
het rijtje van populaire vintage en retro accessoires en zijn wellicht de basis van dit alles. 
Ze voegen stijl en nostalgie toe aan eender welke kamer of interieur. 

Geef je garage, gameroom, man cave of werkkamer een unieke vintage ‘look & feel’ met 
de reproductie olieblikken van Signs USA. Er zijn 12 verschillende merken leverbaar.
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Amerikaanse kentekens worden uitgegeven door de afzonderlijke 
staten en door andere (federale) overheden. De kentekens kunnen 
variëren. Een staat kan de kleur en afbeelding zelf bepalen en vaak staat 
er een motto op de plaat. Ook dit motto verandert in de jaren.

Onze ‘licence plates’ zijn gebruikt, komen origineel uit Amerika en zijn 
géén namaak.

De kentekenplaten/nummerborden verschillen in uitvoering van elkaar. 
De ene staat kiest voor een vlakke kentekenplaat, de andere staat kiest 
voor een kentekenplaat met reliëf.
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Wat auto’s nodig hebben. 
Brandstof, olie en op tijd een reparatie.

Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de hot rod’s. Een type auto 
dat is omgebouwd om vanuit stilstand snel te kunnen 
accelereren. Hot rods zijn vooral populair in de VS, waar-
voor soms klassieke auto’s worden gebruikt die dan worden 
voorzien van V8-motoren met superchargers.
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U.S. Route 66 of beter bekend als kortweg Route 66 (US66) was een historische autoweg 
(U.S. Highway) in de Verenigde Staten, die begon in Chicago, en eindigde aan het strand 
van de Stille Oceaan in Santa Monica bij Los Angeles.

De totale lengte was 3940 km. US66 loopt door Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, 
New Mexico, Arizona en Californië. De weg wordt ook de Will Rogers Highway genoemd.

In 1985 werd US66 officieel opgeheven, nadat het Interstate Highway System het lange-
afstandsverkeer had overgenomen. Veel toeristen volgen nog steeds het oude traject van 
Route 66. The Mother Highway!
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  Eten is een ontzettend belangrijke primaire levensbehoefte 
 voor de mens. In Amerika hebben ze andere eetgewoontes dan in
 Europa. Signs USA speelt daar, met haar metalen borden over eten, 
natuurlijk op in. 

De Amerikaanse fastfood branche speelt daarin een typerende, 
symbolische rol. Er zijn verschillende metalen borden in onze 
webshop over dit onderwerp te vinden: hot dogs, burgers, 
all you can eat of pizza’s. Maar ook restaurants in het 
algemeen komen veel terug in de webshop van Signs USA.
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Coca-Cola is bedacht in 1886 door de apotheker 
John Pemberton. Nadat in Pembertons thuisbasis 
Atlanta in 1886 een verbod op alcoholische dranken 
was uitgevaardigd, verving hij de wijn door suiker-
siroop en noemde het drankje Coca-Cola. De eerste 
fabriek werd in 1894 geopend in Vicksburg, Missis-
sippi. In het begin was Coca-Cola enkel in karretjes 
langs de weg te koop, voor een nickel (5 dollarcent).
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Een metalen 3D schilderij is uniek en heeft goede eigenschappen. 
Deze schilderijen passen zowel in een landelijk, industrieel als modern 
interieur.

Deze stoere schilderijen hebben een stevige metalen basis waarop  
- door kunstenaars en middels handwerk - metalen delen worden aan-
gebracht die zorgen voor een drie-dimensionaal effect. Het schilderij 
heeft een oude uitstraling door roest en een verweerde verflaag.

De schilderijen worden exclusief geproduceerd voor Signs USA en  
hebben allen een raakvlak met (het oude) Amerika.

Roy’s Motel Café, Route 66, California USA. 120 x 80 cm

metal

Longhorn and windmill in Wyoming USA. 120 x 80 cm

Horse in Monument Valley, Arizona USA. 120 x 80 cm

LOVE 
100 x 100 cm

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP 
WWW.WALL-ART-USA.COM
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           Het handwerk zorgt voor m

ooie d
etails

Hotel Paris in Las Vegas, Nevada USA. 120 x 80 cm

California Dreaming USA. 120 x 80 cm

Guitar USA. 120 x 80 cm

New York Skyline with full moon. 120 x 80 cm
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American Beauties 
by Greg Hildebrandt

Greg Hildebrandt, internationaal bekend illustrator, heeft zich 
gefocust op zijn ‘American Beauties Retro Pinup serie’.

Greg’s wens is dat zijn ‘American Beauties’-kunst de mogelijk-
heid geeft je te veranderen en inspireren; hij hoopt dat het passie 
aanwakkert en dat het je fantasieën en dromen uit laat komen. 
Als hem dat is gelukt heeft hij zijn doel bereikt.

Greg Hildebrandt is geboren in Detroit. Hij, en zijn identieke 
tweelingbroer Tim, werden internationaal bekend door de eerste 
Stars Wars filmposter in 1977 en hun Lord of the Rings kunst in 
1976, 1977 en 1978. 

In 1999 besloot hij echter toch dat het tijd was voor zichzelf te 
beginnen. Dit was de geboorte van Greg’s ‘American Beauties 
Pinup serie’. Op de dag van vandaag heeft hij meer dan 60 
schilderijen in zijn serie en schildert hij nog steeds elke dag.
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Naast de retro signs zijn er ook leuke 
artikelen verkrijgbaar zoals:

   - Klokken
   - Thermometer
   - Onderzetters
   - Sleutelhaken
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Amerika is de thuisbasis voor veel rockbands. Verschil-
lende bekende bands, wereldhits, acties en concerten 
staan op naam van de Amerikanen. Zo zijn er gitaren 
en andere muzieksymbolen te vinden in de webshop. 

Een beroemdheid die uiteraard niet mag ontbreken in 
de muziekcollectie van metalen borden: Elvis Presley.
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Florida ligt in het zuidoosten van de 
VS en heeft een subtropisch klimaat. 
Veel gepensioneerde Amerikanen 
vestigen zich mede daarom in Florida. 

De naam van de staat is afgeleid 
van de Spaanse naam La Florida 
(De Bloemrijke), waarbij de klemtoon 
echter niet op de i maar op de o is 
komen te liggen.

34



Signs van Las Vegas kunnen natuurlijk niet ontbreken in het ruime 
aanbod van metalen borden over Amerika. Las Vegas is de stad 
waar het allemaal gebeurt op het gebied van glitter, glamour, 
gokken en uitgaan. 

Menig vrijgezellenfeest zou graag een weekend naar Las Vegas 
gaan. Helaas is dit niet voor iedereen besteed, dus waarom haal 
je Las Vegas niet naar hier? Met onze metalen borden over deze 
stad, kleed je een ruimte helemaal aan in stijl.
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  42ND STREET

 FIFTH AVENUE
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CENTRAL PARK

TIMES SQUARE

New York is de dichtstbevolkte grote stad in de Verenigde Staten met 
meer dan 9,5 miljoen inwoners verspreid over een gebied van 789,43 km². 
De stad New York bestaat uit vijf boroughs of stadsdelen: The Bronx, 
Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island. 

Veel monumenten en wijken van de stad zijn wereldberoemd en staan 
vaak symbool voor de Verenigde Staten in het algemeen. Zo zijn er 
het Vrijheidsbeeld, Wall Street, wolkenkrabbers zoals het Empire State 
Building en het Chrysler Building, het oude, in 2001 door terroristen 
vernietigde, World Trade Center met de Twin Towers en de opvolger 
hiervan, het in 2014 geopende One World Trade Center.
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Aansluitend op de bekende Amerikaanse wereldsteden, zijn ook de 
verkeersborden van Signs USA bekende wandborden. 

De groene borden met witte letters zijn kenmerkend voor de Amerikaanse 
snelwegen en straatnamen. Populaire straten zoals ‘Wall Street’ of ‘Times 
Square’ zijn in de webshop te vinden. 

En ook de grotere verkeersborden van wegen naar Los Angeles, Las Vegas 
of Miami zitten in ons aanbod.
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   De ‘Barberpoles’ van Signs USA zijn voorzien van verlichting en een 
ronddraaiend interieur met de authentieke barbiers-strepen. Deze 
barbierspalen zijn voor binnen gebruik en er kan gekozen worden om 
de kapperspaal: - te verlichten,
 - rond te laten draaien,
 - te verlichten en ronddraaien tegelijk.

Kenmerken: - 220 Volt,
 - ABS body,
 - Inclusief 1,5 meter kabel met stekker,
 - Muurmontage (meegeleverd).

H = 77 cm

H = 35 cm

H = 70 cm

H = 85 cm



  Het barbier vakmanschap is al een enorm oud beroep uit 
  de 14e eeuw. In het begin deed een barbier veel meer dan 
 alleen zorgen voor mooie baarden, ze waren ook vaak chirurg 
 of tandarts. Het was dan ook niet meer als normaal dat een 
barbier bijvoorbeeld tanden kon trekken. De baarden werden ook 
geschoren met een open scheermes, iets wat tegenwoordig niet 
zomaar meer gebeurd.

Barbershops zijn hip. In ieder stad zit wel een dergelijke winkel waar je 
ook geknipt kunt worden. Signs USA speelt in op deze trend door ook 
voor dit onderwerp een mooie lijn metalen borden aan te bieden. 
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De aankleding van een winkel is belangrijk voor de 
sfeer en uitstraling. Een eerste indruk is essentieel 
voor een bezoeker. Met de metalen borden van Signs 
USA, kleed je een ruimte op een originele manier aan. 

Alle metalen borden van Signs USA zijn gebaseerd 
op de Amerikaanse cultuur, gewoontes en symbolen. 
Wanneer je een winkel, shop, veranda of man cave 
wilt aankleden in het Amerikaanse thema, kun je bij 
ons een mooie set aan borden samenstellen.

42



43



44



45



46



47

B A R

Metalen decoratieve 
vintage lichtletters 
met led bollampjes.

Deze fraaie retro lichtletters 
zijn voorzien van LED lampjes. 

De letters staan leuk op een tafel, 
een kast en is een blikvanger 
aan de wand in je mancave 
of in je café / bar.



Trotse Amerikanen
Amerika is groots, dit dragen ze dan ook met veel plezier uit naar de rest van de 
wereld. De Amerikaanse vlag staat op veel typisch Amerikaanse producten afgebeeld en 
wordt als trots symbool gebruikt. Een ander bekend voorbeeld van deze gedeelde trots 
is de ‘The American Dream’. Een dergelijke toekomstdroom is uiteraard voor iedereen 
anders, maar ‘The American Dream’ staat eigenlijk aan: ik kan mijn droom in dit land 
verwezenlijken! De Amerikaanse trots die we middels onze borden terug willen laten 
komen, zijn terug te zien in politie, brandweer, farm, old guys rule en Wild West borden. 
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Amerikaanse vlag, 150 x 90 cm
De vijftig sterren op de vlag stellen de vijftig staten van de Verenigde Staten 
voor. De dertien strepen staan voor de dertien oorspronkelijke kolonies die zich 
in 1776 afscheidden van Groot-Brittannië.  

Confederatie vlag, 150 x 90 cm
De Geconfedereerde Staten van Amerika hebben in hun korte bestaan drie 
nationale vlaggen gebruikt. Tevens zijn de vlaggen van Mississippi en zowel de 
voormalige (1956-2001) als de huidige vlag van Georgia gebaseerd op versies 
van de vlag van de Geconfedereerde Staten.
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Caps
and

Bags

CANVAS
SHOPPING BAG

CANVAS
BACKPACK

CANVAS
POSTMAN BAG

CANVAS
DUFFLE BAG
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