Floda Systemskylt planerade och tillverkade skyltsystemet
för Fysikcentrum i Stockholm

A-sign Skyltsystem

Ett riktigt bra skyltsystem ska göra det lika lätt att orientera sig
i en byggnad som det är att hitta till entrén här på bilden.
Att hitta rätt ska vara enkelt!

Enkel & flexibel formgivning

Floda Systemskylt har lång erfarenhet av att planera och

för inomhusmiljö

tillverka skyltsystem. Vi lägger stor vikt vid hela den process
som utmynnar i ett perfekt avpassat system för en byggnad
eller ett område.
Se oss som en partner från inledande analys av området,
projektering, val av produkter, diskussioner kring färg, form
och layout, fram till kostnadsbesparande drift.
Floda Systemskylt skapar vägvisning som gör det lättare för
människor att hitta rätt.

A-sign med rubrikpanel och plats för 2 st liggande A3 papper
som våningsregister på Södertörns Högskola i Stockholm
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Exempel på skyltar

Liggande A7

Enkelhet och design
som är lätt att förändra

4

A-sign är ett skyltsystem som har förenat enkelhet och design,
dess välvda form ger en effektfull skylt som passar i de

Stående A5
med rubrikpanel

1 A-sign liggande A2 med rubrikpanel som våningsregister på

flesta inomhusmiljöer, och den löstagbara fronten gör att

Ingvar Kamprad Designcentrum
i Lund

textarken snabbt kan bytas ut i takt med förändringar i

2 A-sign stående A3 med rubrikpanel
som avdelningsskylt på Södertörns
Högskola i Stockholm

verksamheten.
3 A-sign liggande A4 med rubrikpanel
som avdelningsskylt på Ingvar
Kamprad Designcentrum i Lund

A-sign tillverkas för standardpapper, från A2 ner till A7. Du kan

4 A-sign A5 utan rubrikpanel på
Södertörns Högskola

därför enkelt förnya dina skyltar genom att själv skriva ut och

i Stockholm
Stående A4
5 A-sign med plats för 4 st liggande

byta textark när det behövs.

A3 papper som avdelningsregister
på Södersjukhuset i Stockholm
6 A-sign med rubrikpanel och plats
för 4 st liggande A3 papper som

För att kombinera permanent och flexibel information kan

våningsregister på Södersjukhuset
i Stockholm

A-sign tillverkas med rubrikpanel. Panelen lackeras i valfri
kulör som förstärker budskapet och låter skylten harmoniera
med den övriga inredningen.
Fristående stativ

Detaljerad information om skyltsystemet
A-sign finns i A-sign faktafolder
eller på www.systemskylt.se
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