
Outline



Raka linjer för tydlig vägvisning

Outline är ett utvändigt skyltsystem med rena 
linjer och traditionsenlig formgivning. 
Genom ett brett urval av lätt utbytbara paneler får 
du en skylt som är perfekt anpassad till sin 
omgivning. Paneler �nns både för fristående- och 
väggmonterade skyltar. Variationsmöjligheterna 
när det gäller material och färg gör att skylten kan 
få ett mycket exklusivt utseende. 

Fristående Outline levereras med ben i aluminium, 
natureloxerade eller lackerade i valfri RAL-kulör.
Belysningsarmaturen är bestyckad med energisnål 
LED-teknik.

Med sin tydliga design blir Outline en distinkt 
vägvisare som passar i de �esta utomhusmiljöer.
Flera alternativ för grundläggning kan erbjudas.

Outline infartsskylt byggd i fyra sektioner Outline orienteringstavla med belysningsramp

Outline kommuninformationsskylt byggd i tre sektioner

Outline entréskylt  med utbytbara paneler för företagslogotyper Belysningsarmatur med LED som ljuskälla



180x143mm

Outline hänvisningsskylt med belysningsarmatur

Outline hänvisningsskylt med belysningsarmatur

Outline hänvisningsskylt lackerad i RAL-kulör



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, med paneltjocklek 40 mm. 
 Panelhöjder redovisas för respektive bredd i separat  
 tabell. Stativbenens yttermått är 120 x 100 mm och  
 längden anpassas till antal paneler och markens lutning.

Gra�k: Texter och kartbilder tillverkas av självhäftande folie i  
 valfri foliefärg. Stora möjligheter att anpassa skyltarnas  
 utformning till en gra�sk pro�l med logotype, valfria  
 typsnitt och valfria färger.

Yta: Panelerna är vita men kan även lackers i valfri RAL-kulör,  
 de kan även skyddslackernas med vårt antiklottersystem  
 som gör det mycket lätt att ta bort klotter samt klister 
 märken 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.

Kraftig: Fristående skyltar tillverkas av ben i kraftigt förstärkta  
 aluminiumpro�ler som kombineras med valfritt antal  
 paneler. De dubbelsidiga panelerna, som löper i spår i  
 stativbenen, tillverkas som en mycket stark 
 lådkonstruktion. Höga paneler har extra invändiga  
 förstärkningar.

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

Mer information �nns på vår hemsida www.systemskylt.sePaneler:  Panelerna löper i stativbenens spår, som låser varje panel,  
 men ändå gör det enkelt att byta eller  komplettera med  
 nya paneler.

Kulör: Stativbenen levereras natureloxerade som standard,  
 medan panelerna är vitlackerade i kulör RAL 9010. Både  
 paneler och stativben kan lackeras i valfri RAL-kulör.

Flexibilitet: Kombinationen av starka benpar med variabel längd och  
 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.
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Belysningsramp och invändigt belyst text i kombination Utbytbara Outline paneler med företagsregister


