Nordic

Nordic pylon

Nordic invändigt belyst

Strikt och kraftfull passar i alla miljöer
Med raka linjer och ett strikt formspråk erbjuder
Nordic många möjligheter. Kraftiga paneler av
aluminiumplåt lackerade i valfri RAL-kulör.
Fristående pyloner, väggmonterade paneltavlor
eller flaggskyltar gör det möjligt att använda
Nordic till alla typer av projekt. Skyltbredd från
360mm upp till 2400 mm och höjder på upp till
7 meter skapar alla möjligheter som behövs.
Kombinera traditionell text och logotyper med
invändig belysning eller belysningsramp, alla
ljuskällor är energisnål LED.

Nordic invändigt belys entyréskylt och Nordic papperskorg

Nordic fristående entrépylon

För föränderliga budskap finns digitala skärmar
från 21” upp till 65” anslutna till vårt eget web
baserade serversystem iSign.

Nordic ankomstskylt

Fyra Nordic 1500 med invändigt belyst text och kartbild och belysningsarmatur

Nordic entréskylt på vägg

Nordic byggd i vinkel som skärmtak och entréskylt.
Både skylten och undersidan på taket är helt genomlyst.

Produktfakta
Material:

Skylten tillverkas av aluminium som standard. För att
skapa en unik skylt kan panelerna även tillverkas i rostfritt
stål eller mässing.

Mått:

Skyltarna tillverkas i bredderna, 600, 960, 1200, 1500,
2100 och 2400 mm. Panelhöjder redovisas för respektive
bredd i separat tabell.

Panelmontering:

Panelerna monteras med säkerhetsskruv som
sitter dold bakom täckskena, men ändå gör det
enkelt att byta eller komplettera med nya paneler.

Kulör:

Valfri RAL-kulör.

Flexibilitet:

Kombinationen av ett stort antal bredder och
höjder på paneler ger stora variationsmöjligheter.
Varje panel är utbytbar och skyltarna kan snabbt
uppdateras vid förändringar. Mindre paneltavlor
kan monteras på orienterings- tavlor för att till
exempel visa en entréförteckning.

Grafik:

Texter och kartbilder tillverkas av självhäftande
folie i valfri foliefärg. Stora möjligheter att anpassa
skyltarnas utformning till en grafisk profil med
logotype, valfria typsnitt och valfria färger.

Nordic med taktil text och punktskrift
Floda Systemskylt AB
Byggvägen 3
44361 Stenkullen

Ytbehandling:

Panelerna lackers i valfri RAL-kulör, de kan även
skyddslackernas med vårt antiklottersystem som
gör det mycket lätt att ta bort klotter samt
klistermärken och som dessutom skyddar den
monterade folien mot skadegörelse.

Belysning:

Skyltarna kan belysas med den specialdesignade
LED-armaturen eller markbelysning. Även inifrån
belysta texter och logotyper kan levereras.

Konstruktion:

Fristående skyltar tillverkas av två kraftiga dolda
stativben i aluminium som kombineras med
valfritt antal paneler. Väggmonterade skyltar fästs
i den specialdesignade väggskenan på samma
sätt som de fristående.

Montering:

Stativbenen fästs mot mark med ett kraftigt
stålrör som svetsas på jordankare eller bultas mot
annan vald grundläggningskonstruktion.

Tillval:

Till Nordic finns ett stort antal tillvalsmöjligheter
med bland annat belysning och digitala skyltlös
ningar både in- och utvändigt.

Mer information finns på vår hemsida www.systemskylt.se

Nordic monterad på granitmur
Telefon 0302-25 100
Fax 0302-25 101
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