Floda Systemskylt planerade och tillverkade skyltsystemet
för Fysikcentrum i Stockholm

Arc 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!

Modern & exklusiv design

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.
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Floda Systemskylt AB

Arc 480 trapphustavla på AstraZeneca i Göteborg

info@systemskylt.se
www.systemskylt.se
Telefon 0302-251 00
Fax 0302-251 01
Byggvägen 3
443 61 Stenkullen
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Exempel på skyltar

Välvd form
för en exklusiv framtoning

Rumsskylt

Arc är ett stilrent skyltsystem för inomhusmiljö. Den välvda
formen ger en elegant framtoning som kan förstärkas genom
Konsolskylt
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det material eller de färger du väljer. Arc tillverkas av
aluminium samt polerat eller borstat rostfritt stål.

1 Arc 600 hänvisningstavla
och Arc almanacksskylt
på Nordea Kv Hästen 21
i Stockholm

Skyltarna kan antingen monteras på distans från vägg för att

2 Arc 480 fristående trapphusskylt på Nordea

skapa en effektfull skuggning, placeras fristående eller pendlas

Kv Grävlingen i Stockholm
3 Arc 120 rumsskylt med spår

från taket. Panelerna är lätta att byta ut och finns i en mängd

för tre textremsor på Nordea
Kv Hästen 21 i Stockholm

storlekar för att enkelt kunna anpassas till verksamheten.

4 Arc almanacksskylt
5 Arc 120 rumsskylt på
Nordea Kv Hästen 21
i Stockholm
6 Arc 480 trapphustavla på
AstraZeneca i Göteborg

Paneltavla

Hängande skylt

Detaljerad information om skyltsystemet Arc finns i Arc faktafolder
eller på www.systemskylt.se
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