Display

Orienteringstavla med utbytbar information i Displayskyltar

Display A4 hisskylt

Enkelhet och design som är lätt att förändra
Display är ett skyltsystem som har förenat enkelhet
och design, dess plana form ger en elegant skylt
som passar i de flesta inomhusmiljöer. Den
löstagbara reflexfria fronten gör att textarken
snabbt och kostnadseffektivt kan bytas ut i takt
med förändringar i verksamheten.
För att kombinera permanenta och flexibla
informationer kan Display tillverkas med en
rubrikpanel som kan förses med folie- eller taktil
text. Skyltarna kan lackeras i valfri kulör för att
förstärka budskapet och låta skylten harmoniera
med den övriga inredningen.

Display liggande A6 rumsskylt

Displayskylt med rubrikpanel med kundanpassad rubrikpanel

Display tillverkas för standardpapper, från A3 till
A7, och kan monteras på vägg, på hållare för
skärmväggar i kontorslandskap eller fristående på
golv- eller bordsstativ.

Display A3 trapphustavla

Display A4 med taktil text och punktskrift på rubrikpanelen

Display liggande A6 och stående A5

Display A4 med rubrikpanel

Produktfakta
Material:

Skylthållare tillverkas av aluminiumprofiler och är som
standard lackerade i NCS S 0502-Y men kan även leveraras
lackerade i valfri NCS S eller RAL kulör. Skyddsfronter
tillverkas av antireflexbehandlad plast. Som tillval kan
whiteboardfront väljas på skyltar för att kunna skriva
tillfälliga meddelanden.

Mått:

Skyltarna i system Display tillverkas i mått anpassade efter
papper i A-formaten från A7 upp till A3.

Tillbehör:

Whiteboardfront i stället för antireflexfront.
Hållare för whiteboardpenna och sudd.
Whiteboardskrivyta med hållare för penna och sudd.
Extra sudd.
Extra whitebaordpenna, ask med 10st.
A4 papper perforerat till A7-format.
A4 papper perforerat till A6-format.
A4 papper perforerat till A5-format.
A4 papper.
A3 papper.
Hållare för montering på skärmvägg.
Hållare för placering fristående på bordsskiva.
Golvstativ.

Tillval:

Lackering i valfri NCS S kulör
Lackering i valfri RAL kulör
Natureloxerade sidoprofiler
Montering av våra rikstäckande montageteam.

Mer information finns på vår hemsida www.systemskylt.se

Montering: Skylthållare skruvas med helt dolda skruvar mot vägg
eller monteras med dubbelhäftande tape på tex. glasytor.
Vid montering på glas kan baksidan täckas med en folie
för att dölja infästningen.
Text:

Alla skyltar i systemet har plats för lätt utbytbar text på
pappersutskrift. Permanent text, tex. rumsnummer eller
rumsnamn tillverkas av dataskuren folie som monteras
på rubrikpanelen. Anpassade pappersark finns som
tillbehör. Mallar för utskrifter kan anpassas efter behov.
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