Floda Systemskylt planerade och tillverkade skyltsystemet
för Fysikcentrum i Stockholm

Arctic 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 utomhusmiljö

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
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människor att hitta rätt.

Två rostfria Arctic 960 vid Hoffsveien 1 i Oslo

Floda Systemskylt AB
info@systemskylt.se
www.systemskylt.se
Telefon 0302-251 00
Fax 0302-251 01
Byggvägen 3
443 61 Stenkullen
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Effektfull design
med exklusiv framtoning
Exempel på skyltar

Arctic är ett utvändigt skyltsystem med modern design.
Den välvda formen ger en exklusiv framtoning som kan
förstärkas med hjälp av material och invändig belysning.
Genom att välja en skylt i lackerad aluminium, i borstat eller
Väggskylt

polerat rostfritt stål skapar du ett unikt uttryck samtidigt som
du får en skylt som harmonierar med arkitekturen.
Arctic kan monteras både på vägg eller fristående, de utbytbara panelerna gör skyltarna flexibla och ger dig ett skyltsystem som kan förändras i takt med sin omgivning.

1 Arctic 1500 informationsskylt vid
Millenniumhuset i Stockholm
Hänvisningsskylt
2 Arctic 1500 hänvisningsskylt vid
Millenniumhuset i Stockholm
3 Sidan av två rostfria Arctic 960
vid Hoffsveien 1 i Oslo

Entréskylt

4 Arctic 960 entréskylt vid NCC
huvudkontor i Stockholm
5 Rostfri entréskylt Arctic 960 vid

Detaljerad information om skyltsystemet Arctic finns i Arctic faktafolder

Nordea i Stockholm

2

eller på www.systemskylt.se
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Stolpskylt

