
Design



Rent formspråk följer arkitektur och inredning

Skyltsystem Design är ett skyltsystem med ett 
klassiskt strikt formspråk som passar i alla miljöer.

Den stora �exibiliteten med många olika bredder 
och höjder på paneler gör att systemet ger många 
möjligheter när det gäller utformning. 

Skyltarna monteras som standard på distans från 
vägg för att skapa en e�ektfull skuggning, de kan 
också placeras fristående eller pendlas från taket. 

Design tillverkas i lackerad aluminium och genom 
att välja typsnitt och färg avgörs hur exklusiv 
framtoningen ska vara och skapar en skylt i 
harmoni med omgivningen.
 

Bildtext

100x75mm

Design 480mm bred entreskylt

Design 480mm breda paneltavlor
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Design 960x100mm hängande skyltar Punktskrift kan sättas på alla Designskyltar

Design 600mm breda fristående paneltavlor
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Design 360mm bred trapphustavla 

Design rumsskylt med ett spår för textark Design symbolskylt med taktil text och punktskrift



Produktfakta

Material: Standardskyltarna tillverkas i 3 mm aluminium som ger  
 en lätt men stark och tålig långlivad skylt. 

Mått:  Rumsskyltar är 120 mm breda. Paneltavlor �nns i  
 bredderna 240, 360, 480, 600, och 960 mm. Höjd  
 redovisas för respektive panelbred i tabellen.

Paneler:  Varje tavla består av valfritt antal paneler i olika höjder.  
 Panelerna är konstruerade så att avståndet mellan varje  
 panel alltid ska vara 2 mm.

Text:  Permanenta texter tillverkas i dataskuren folie i vald  
 foliekulör som monteras direkt på den lackerade ytan.  
 Rumsskyltens textremsa skrivs ut på er skrivare på A4-ark  
 med perforerade 19 eller 60 mm remsor, som enkelt  
 monteras i rumsskyltarnas spår, specialpapper �nns som  
 tillbehör.

Gra�k:  Stora möjligheter att anpassa skyltarnas utformning till en  
 gra�sk pro�l med logotype, valfria typsnitt och valfria  
 färger.

Montering:  Skyltarnas monteringsskenor skruvas mot vägg med  
 skruvförband anpassade till väggens konstruktion. På  
 släta underlag som glas, lackerad plåt eller möbelyta  
 monteras skyltar med dubbelhäftande tejp. Hängande  
 skyltar pendlas i wire.

Tillbehör: Taktil text och symboler
 Punktskrift
 Papper för utskrifter av namnremsor till rumsskyltar
 Skrivytor för whiteboardpennor
 Golvstativ för fristående paneltavlor
 Sarg till paneltavlor

Mer information �nns på vår hemsida www.systemskylt.seKulör:  Skyltarna lackeras i en valfri RAL, NCS S kulör eller i någon  
 av våra standard metallic-kulörer.

Flexibilitet:  Varje panel kan bytas ut oberoende av övriga paneler och  
 enkelt �yttas mellan tavlor med samma bredd. Paneler  
 kan fritt väljas ur tabellen. Skyltarna monteras på vägg,  
 pendlas från tak eller placeras på fristående stativ.  
 Rumsskyltarna tillverkas i �era utföranden med 1, 2 eller 3  
 spår för textremsor. Den stora valfriheten i skyltbredder,  
 panelhöjder och rumsskyltar gör att Design skyltsystem  
 både kan växa och anpassas till förändringar.
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 Design 480mm breda paneltavlor Design paneltavla med sarg


