• Vores fabrik er ikke størst, men
blandt Europas førende med et
topmoderne produktionsapparat.
• Vi optimerer og investerer
konstant, så vi sikre udvikling.
• Alt under samme tag
• Etableret 2004 i Siauliai, Litauen
• Mere end 50 faguddannede og
engagerede medarbejdere
• Arbejder iht. ISO 9001 /
EN1090-1;1090-2 / ISO 3834-2
• >3000 m2 produktionsog lager areal
• Eksporterer til det meste
af Europa
• Egne salgsselskaber med lokalt
salgsteam i vores primære
markeder
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Udendørsskilte

Indendørsskilte

Digitale skilte
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P00

Udfræst uden lys
P00 anvendes til installationer og projekter hvor der ikke er behov for en løsning med
indbygget LED belysning. Afhængig af materialevalg og skrifttype kan der opnås mange forskellige udtryk fra elegant til råt. 3D effekt kan opnås via valgte monteringsform,
ligesom indirekte eller direkte belysning fra fx spot kan skabe forskellige effekter og
”liv”.
Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale uden svøb.
Materiale: mange muligheder som plexi, PVC, aluminium, rustfrit stål, mv.
LED lys: nej
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P00 kan monteres på facade eller væg direkte med skruer
gennem front – med dobbeltklæbende tape – med snap-ﬁx – med stag – på lakeret
kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Front options, most common

Lakering RAL

Folie outline lakering

Gennemfarvet folie

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

Proﬁl med el. uden "æsel" øre

Kassette

Night

P01
3D uden lys

P01 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en 3D effekt, skabt af
dybden på svøbet, men hvor der ikke er behov for en løsning med indbygget LED
belysning. Afhængig af skrifttype kan der opnås mange forskellige udtryk fra elegant til
råt. Ekstra effekt og ”liv” kan opnås med indirekte eller direkte belysning fra fx spot.
P01 er altid udført med bagplade i PVC eller aluminium. Derved opnås bedste kvalitet
og situationer fx hvor fugle bygger rede i bogstav/logo undgås.
Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale med svøb.
Materiale: aluminium, rustfrit stål.
LED lys: nej
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P01 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon.

Day

Front options, most common

Lakering RAL

Folie outline lakering

Gennemfarvet folie

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

Proﬁl med el. uden "æsel" øre

Kassette

Night

P3

3D m. bagudrettet LED lys
Back light
P03 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P03 med bagudrettet LED lys – back light - er en elegant løsning hvor
tekst og/eller logo vil være omkranset af diffust lys, også kaldet coruna – samme effekt
som ses på himlen ved solformørkelse. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.
P03 leveres altid med klar plexi bagplade.
Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale med svøb.
Materiale: aluminium, rustfrit stål.
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P03 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Lakering RAL

Folie outline lakering

Gennemfarvet folie

Mounting options, most common

Stag på kassette

Stag på proﬁl

Stag

Day

Night

P4

3D m. LED lys gennem front
Front light
P04 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P04 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning
hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foregenligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst
fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and
night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.
P04 leveres altid med plexi front

Day

Night

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes til
svøbet med lakeret aluminiums proﬁl.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P04 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem
bagplade - med snap-ﬁx – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med el. uden "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P5

3D m. LED lys gennem front
Front light
P05 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P05 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning
hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foregenligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst
fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and
night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.
P05 leveres altid med plexi front

Day

Night

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes
til svøbet med gennemfarvet elkamet (plast proﬁl) Elkamet proﬁlen ﬁndes i en række
standard farver.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P05 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem
bagplade - med snap-ﬁx – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med el. uden "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P5S

3D m. LED lys gennem front
Front light
P5S anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P5S med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning
hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foregenligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst
fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and
night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.
P5S leveres altid med plexi front

Day

Night

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes til
svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Lille skrue gennem svøb ind i plexi
kanten.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P5S kan monteres på facade eller væg med skrue gennem
bagplade - med snap-ﬁx – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med el. uden "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P5S+3

3D m. LED lys gennem front+bagudrettet lys
Front light + back light
P5S + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med
indbygget LED belysning. P5S + P3 med både LED lys gennem fronten – front light –
og bagudrettet lys – coruna - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå
lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltets front mens det bagudrettede lys omkranser skiltet med sin
diffuse effekt.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes
med lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten. Bagpladen er udført i klar plexi.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål.
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P5S + P3 kan monteres på facade eller væg med stag – på
lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Night

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

Stag på kassette

Stag på proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

3M Night

P5+3

3D m. LED lys gennem front+bagudrettet lys
Front light + back light
P5 + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med
indbygget LED belysning. P5 + P3 med både LED lys gennem fronten – front light –
og bagudrettet lys – coruna - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå
lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltets front mens det bagudrettede lys omkranser skiltet med sin
diffuse effekt.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes til
svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Lille skrue gennem svøb ind i plexi
kanten. Bagpladen er udført i klar plexi.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål.
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P5 + P3 kan monteres på facade eller væg med stag – på
lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Night

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

Stag på kassette

Stag på proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

3M Night

P6

3D m. LED lys gennem front
Front light
P6 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P6 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning
hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foregenligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst
fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and
night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.
P6 leveres altid med plexi front. P6 anvendes typisk til mindre logoer og tekster.

Day

Night

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten er tapfræst
plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P6 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-ﬁx – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette
– på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P8

3D med LED lys gennem front + side lys
Front- and side light
P8 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P8 er udført i opal plexi og er med LED lys gennem front + side, det
giver en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen,
som om dagen.
Forskellige udtryk kan udføres ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og
block-out – enten på front eller side, alternativt en kombination.
P8 er udført helt i opal plexi med bund i PVC.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi.
Svøb, udførelse: Svøbet er opal plexi.
Materiale: opal plexi + PVC
LED lys: ja
Behandling:
Farve: opal hvid – front / siden kan afdækkes med folie.
Monteringsmuligheder: P8 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med stag
– med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Night

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P8+3

3D med LED lys gennem front + side lys + bagudrettet lys
Front- back- and side light
P8 + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P8 er udført i opal plexi og er med LED lys gennem front + side
+ bagudrettet, det giver en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende
klart om aftenen, som om dagen.
Forskellige udtryk kan udføres ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og
block-out – enten på front eller side, alternativt en kombination.
P8 er udført helt i opal plexi.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi.
Svøb, udførelse: Svøbet er opal plexi.
Materiale: opal plexi
LED lys: ja
Behandling:
Farve: opal hvid – front / siden /bag kan afdækkes med folie.
Monteringsmuligheder: P8 + P3 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Night

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

Stag på kassette

Stag på proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

3M Night

P8+

3D med LED lys gennem front + side lys
Front- and side light
P8+ anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P8+ er udført i opal plexi og er med LED lys gennem front + side, det
giver en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen,
som om dagen. Svøbet er udført i lakeret aluminium.
Forskellige udtryk kan udføres ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og
block-out – enten på front eller side, alternativt en kombination.
P8+ er udført med svøb i lakeret aluminium og front i opal plexi formet med 20mm side.
Bund i aluminium eller PVC.

Day

Night

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst/ombukket opal plexi.
Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.
Materiale: opal plexi / aluminium / PVC
LED lys: ja
Behandling:
Farve: opal hvid – front / siden kan afdækkes med folie.
Monteringsmuligheder: P8+ kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P10

3D med LED lys gennem front + side
Front light
P10 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning. P10 med LED lys gennem fronten + side – front light - er en elegant
løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.
Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens
farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foregenligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst
fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and
night.
Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

Day

Night

P10 leveres altid med tapfræst plexi front. P6 anvendes typisk til mindre logoer og
tekster. Sidelyset er normalt 8mm.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal eller klar plexi. Fronten er
tapfræst plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb.
Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P10 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem
bagplade - med snap-ﬁx – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Front options, most common

Opal Plexi

Translucent Folie

Folie outline
Translucent, block out

3M Day

3M Night

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Mounting options, most common

Ingen montering

Stag

P11

3D med LED ”neon” effekt
Front light
P11 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning.
P11 er udviklet til at skabe en effekt som ”neon”bogstav. ”Neon rør” er erstattet af opal
eller gennemfarvet plexi. Fronten er i aluminium med en udfræsning hvor i gennem
plexien udstikkes. En elegant løsning med en helt speciel effekt.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og
plexi
Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.
Materiale: aluminium
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P11 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Front options

Lakering RAL

Mounting options, most common

Stag

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Night

P12

2

3D med LED ”cirkus” effekt, LED lyskilde
Front light
P12 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning.
P12 er udviklet til at skabe en effekt som typisk kendes fra ”Cirkus bogstaver”. De
specielle cirkulære LEDér skaber på en moderne måde denne effekt. Der er et mindre
udvalg af farver på LEDén – det giver mulighed for forskellige udtryk. Fronten er i
aluminium med en udfræsning hvor i gennem LED udstikkes. En elegant løsning med
en helt speciel effekt.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og
LED
Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.
Materiale: aluminium
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P12 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Front options

Lakering RAL

Mounting options, most common

Stag

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Night

P13

3

3D med ”cirkus” effekt, lyspære
Front light
P13 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget
LED belysning.
P13 er udviklet til at skabe en effekt som typisk kendes fra ”Cirkus bogstaver”. Bogstaver er udført med almindelig E27 gevind, hvorfor der kan vælges mellem mange
standard lyskilder, det giver mulighed for forskellige udtryk. Fronten er i aluminium med
en udfræsning hvor E27 installationen er monteret.
Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og
E27 gevind.
Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.
Materiale: aluminium
LED lys: ja
Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overﬂadebehandling efter opgave.
Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er
farvekoden i NCS.
Monteringsmuligheder: P13 kan monteres på facade eller væg med snap-ﬁx – med
stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede proﬁler – kundedeﬁneret metode.
Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon

Day

Front options

Lakering RAL

Mounting options, most common

Stag

Proﬁl med "æsel" øre

Kassette

Proﬁl

Night

Analyse

Vi er med så langt
som du ønsker det
Rådgivning

Vi har mange års erfaring & hjælper gerne
vores kunder i det omfang det ønskes.

Reelle priser
- reelle besparelser
Vi sikre dig den globale markedspris.
Vores omfattede egen produktion og
internationale indkøbsmuligheder
kan ses på din bundlinje.

Design & udvikling

Korrektur og
dokumentation

Produktion og
implementering

After Sale
Service

Let us show the way

