
BASEPYLON

Base pyloner er produceret i et unikt ellipse design 
med ombukket frontplader samt gummilister monteret på kanter. 
Base er opbygget på to ben.

Base pyloner leveres i følgende bredder(mm):

Afhængig af bredde kan pylonerne leveres i forskellige i højder.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

500    700    900    1150    1400    2000    3000

Hvidlak.    Sølvlak.   Sortlak.   Natur alu.    Stål-alu.

Base plan pylon 1400 x 5000mm med fræs og lys. Base ellipse pylon 1150 x 2500mm, sortlakeret.

Base pyloner afsluttes med sort gummiliste.

Med en Base pylon i plan udgave er der 
mulighed for montering af klaprammer.

Pylonerne kan som tillæg leveres med en 
fodplade. Her et eks., hvor pylonen er 
monteret på et beton fundament med
nedboret gevindstang /klæbeanker.
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VINGE- & HÆNGEPYLON

Base vinge- & hængepyloner er produceret i et unik ellipse design 
med ombukket kanter samt gummilister monteret.
De er komplette med beslag.
De leveres i følgende bue-bredder:

Vingepyloner leveres i op til  ud fra væg.
Hængepyloner leveres i op til  i længden.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

300mm     400mm     500mm     600mm      700mm       
 

1000mm
3000mm

Hvidlakeret      Natur anodiseret  

Vingepylon. Hængepylon.

Beslag for montering på væg.

Alle Base vinge- og hængepyloner har sort
gummiliste monteret på kanterne.

Montering af hængepyloner i loft.
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VÆGPYLON

Base vægpyloner er produceret i et unik ellipse design med ombukket 
kanter samt gummilister monteret.
Der er forboret huller i bagkasse for ophæng.
De leveres i følgende bue-bredder:

Vægpyloner leveres i op til  i længden.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

300mm   500mm   700mm   900mm   1150mm   1400mm            
 

3000mm

Hvidlakeret      Natur anodiseret      Stål-alu.  

Base vægpylon 400x1200mm

Plan vægpylon med klapramme monteret.

Eksempel på sortlakeret Base vægpylon med
folie inddeling.
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Base vægpyloner afsluttes med sorte
gummilister på kanterne.
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EXCLUSIVEPYLON

Exclusive pyloner er produceret i et elegant ellipse design, 
hvor frontpladerne danner en åben afslutning. 
Exclusive pyloner er opbygget på henholdsvis et og to ben. 

Exclusive pyloner leveres i følgende bredder (mm.):

Afhængig af bredde kan pylonerne leveres i forskellige højder.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

500    750    1000    1250    1500    2000    3000

Hvid     Natur ano.          Sølv        Stål-alu.      Sortlakeret

Exclusiv pylon 1500 x 6000mm i natur alu. Exclusiv pylon 2000 x 1500mm i natur alu.

Exclusive pyloner leveres med en elegant
åben afslutning.

På exclusive pyloner kan frontpladerne 
opdeles i vilkårlige sektioner.

Pylonerne kan som tillæg leveres med en 
fodplade. Her et eks., hvor pylonen er 
monteret på et beton fundament med 
nedboret gevindstang /klæbeanker.
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EXCLUSIVEVINGE- & HÆNGEPYLON

Exclusive vinge- & hængepyloner er produceret i et elegant ellipse 
design, hvor frontpladerne danner en åben afslutning.
De er komplette med beslag.
De leveres i følgende bue-bredder:

Vingepyloner leveres i op til  ud fra væg.
Hængepyloner leveres i op til  i længden.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

400mm    500mm    600mm    750mm        

1000mm
3000mm

Hvidlakeret      Natur anodiseret      

Vingepylon 400 x 400mm. Hængepylon 600 x 1000mm

Beslag for montering på væg.

Alle Exclusive vinge- og hængepyloner 
danner en åben afslutning på kanterne.

Montering af hængepyloner i loft.
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EXCLUSIVEVÆGPYLON

Exclusive vægpyloner er produceret i et elegant ellipse design, 
hvor frontpladerne danner en åben afslutning.
Der er forboret huller i bagkasse for ophæng.
De leveres i følgende bue-bredder:

Vægpyloner leveres i op til  i længden.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

400mm   500mm   600mm   750mm   1000mm   1250mm   1500mm            
 

3000mm

Hvidlakeret      Natur anodiseret      Stål-alu.  

Exclusiv vægpylon som en elegant måde at byde 
velkommen på.

Exclusiv vægpylon 750 x 1000mm i natur alu.

Alle exclusive vægpyloner kan leveres med 
sektionsinddelt frontplade.

På exclusive vægpyloner går selve frontpladen ud 
over pylonen og danner en åben afslutning.
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STREAMPYLON

“Stream” pyloner er opbygget på to ben i plan design, hvor 
frontpladerne er ombukket i både kanter og top. 
“Stream” har samtidig en eksklusiv mulighed for indbygning af 
LED-lys på kanterne. Der er ingen synlige samlinger på pylonen.

“Stream” pyloner kan leveres i følgende bredder:

Afhængig af bredden kan pylon “Stream” leveres i op til
i højden.

Standardfarverne er:

400mm  600mm  800mm  1000mm

 3000mm

Hvid        Natur        Stål-alu.        Sølv           Sort

Stream pylon med kantbelyste akryl-bogstaver. Stream pylon 1000 x 2500mm

Elegant afslutning på kanterne.

Plan design giver mange muligheder som bl.a. 
kantbelysning af udfræset akryl bogstaver.

Mulighed for fodplader med og uden hjul.
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DIGITAL SKILTNING

Digitale skilte er produceret i et unik design med ombukket 
kanter uden synlige skruer.

Leveres i standard til Samsung 19 - 23 og 32” skærme med
integreret PC og touch skærm.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

        

Hvidlakeret      Natur anodiseret      Stål-alu.  

Indendørs pylon med 32” skærm.

Vægpylon incl. skærm i plan design samt til 
folietekst, planoversigt m.m. for oven.

Glidende overgang til skærm.

PYLON 

Mulighed for fodplader med og uden hjul.

Elegant afslutning på kanterne.
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Alu-Form 400 x 1000mm  Alu-Form 500 x 1500mm.

Alle 4 Alu-Form profiler

ALU-FORMPYLON

Alu-Form er helstøbte profiler i ellipse design med toplåg i aluminium. 
Pylonerne leveres komplette på et ben eller med beslag.

Alu-Form leveres i følgende bredder:

Som pylon leveres Alu-Form i op til  i højden.
Som vingepylon leveres Alu-Form i op til  ud fra væg.
Som hængepylon leveres Alu-Form i op til  i længden.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

200mm      300mm      400mm      500mm    

4000mm
1000mm

3000mm

Hvidlakeret (RAL 9003)      Sølvlakeret (RAL 9006)

Alu-Form 200 x 500mm som indendørs 
vingepylon. 

Alu-Form 300 x 400mm som udendørs
vingepylon. 

TM
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PLAN-FORMPYLON & ALUBAKKER

Plan-Form er opbygget på to ben, hvor frontpladerne er ombukket
på både kanter og i top.

Plan-Form leveres i følgende bredder:

Afhængig af bredde kan pylonerne leveres i forskellige i højder.

Plan-Form pyloner kan også leveres som vinge- og hængeskilte samt
enkeltsidet alubakker.

Standardfarverne er:

200mm      300mm      400mm      500mm      700mm

Hvidlak.   Sølvlak.    Sortlak.    Natur alu.    Stål-alu.

Plan-Form pylon 300 x 600mm Plan-Form pylon 700 x 700mm.

Enkel montering af alubakker med væglister.

Alubakke 400 x 300mm RAL lakeret.
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SAFARISTANDERSYSTEM

Safari standere er et fleksibelt og multiopbygget system med mange
anvendelsesmuligheder for udendørs skiltning. 
Der kan vælges imellem flere forskellige størrelser af boksprofiler
samt opbygget tekstpaneler.

Safari standere leveres med følgende bentyper:

Der kan isættes lysprofiler i toppen af standerne.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

Ø 60mm      Ø 90mm(1 el. 2 spor)      80/80mm(1 el. 4 spor)   

Hvidlakeret      Natur anodiseret

Alugraf stander med Ø 60 ben. Eksempler på industriskiltning fra Haderslev
kommune.

Overlægger til Ø 60 ben i hvidlakeret alu.

Enkeltsidet lysprofil.

Ø90mm ben med 2 spor.

Alle ben-typer afsluttes med toplåg.
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ELLIPSE & PLANP-STANDERE

Ellipse P-standere er helstøbte og dobbeltsidet profiler, 
som produceres i op til 200mm i højden. De leveres i følgende bredder:

Standardfarverne er:

Plan P-standere er fleksibelt opbygget med tekstpaneler fastgjorte på 
Ø 60 ben. De leveres i flere forskellige størrelser.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

200mm      300mm      400mm            

Hvidlakeret (RAL 9003)      Sølvlakeret (RAL 9006)

Hvidlakeret      Natur anodiseret

Ellipse P-stander i sølvlakeret aluminium. Plan P-stander i natur anodiseret aluminium.

Alle ellipse P-standere leveres med toplåg 
i aluminium.

Alle plane P-standere leveres med et
toplåg og endestykker i sort plast.

Danish Art of Signs
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              JAZZBUE SYSTEM

“Jazz” er et nyt og elegant indendørs  bue system,
som er afsluttet med plast ender i sort eller grå farve. 
Det er muligt at isætte akrylfront, som gør det enkelt at skifte budskab.

“Jazz” leveres i følgende bue-bredder:

Fastgørelse på væg sker via klæb eller boring.

Standardfarveren er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

Bue 50mm, Bue 75mm, Bue 105mm, 
Bue 120mm, Bue 150mm,  Bue 210mm, Bue 297mm 

Natur anodiseret

Alle profilerne kan leveres som vingeskilte.
Monteret ud fra væggen

Bue 150 x 400mm incl. sort akryl frontplade, natur anodiseret med sorte plast ender.

TM

Bue 210 x 50mm natur anodiseret 
med grå plast ender.

Bue 50 x 210mm natur anodiseret med akryl front
samt papir indstik.

Bue 50 x 200mm natur anodiseret som ledig / 
optaget skilt med sorte plast ender.
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CINEMABUE SYSTEM

“Cinema” er et særdeles brugervenligt indendørs system,
som altid er afsluttet med aluminiums ender. 
Det er muligt at isætte akrylfront, som gør det enkelt at skifte budskab.

“Cinema” leveres i følgende bue-bredder:

Der kan tilkøbes vægbeslag, som gør det muligt at opsætte 
profilerne på alle slags vægge.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

Bue 105 (A6)     Bue 150 (A5)     Bue 210 (A4)     Bue 297 (A3) 

Hvidlakeret      Natur anodiseret

Piktogram i Bue 105 med folie tekst. 

Bue 210 x 50mm med print og akrylfront. Bue 150 med inddeling og skyder.

Bue 105 som dobbeltsidet vingeskilt.

Bue 297 med to inddelinger samt print og akryl.

Alle bue-typer kan leveres med rustfri
vægbeslag, således at de kan monteres
på alle slags vægge.
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CLASSICPLAN SYSTEM

“Classic” er et fleksibelt og modulopbygget indendørs system,
som kan anvendes til både små skilte samt store tavler.
Der kan tilbydes både plast- og aluminiums ender. 

“Classic” leveres i følgende profil højder:
      

Standardfarverne er:  

Classic “S” med spor  leveres i følgende profil højder:
      

Længderne kan tilpasses alt efter behov.
Standardfarven er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

15mm 31mm     45mm      62mm     93mm     
125mm     156mm     187mm     250mm 

Hvidlakeret      Natur anodiseret

15mm 31mm      45mm      62mm      93mm   

     Natur anodiseret

3 x Ag93 x 500mm natur samt sorte ender
Hængeskilt.

DEPOT

Skilt med paperprint 3 stk. 31sx210mm

Ag31 x 200mm natur samt sorte ender

Mulighed for bordskilte

Brugervenlig udskiftning af paperprint.
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Mødelokale 4

Hans Jørgen Christiansen

Salgsafdelingen

Classic skilt lakeret i RAL farve. Classic skilt 1stk. 62mm,  2 stk. 31sx200mm.

Ledig/optaget skilt 1stk. 31mm, 1 stk. 15sx200mm + skyder.

Skilt med paperprint 93sx210mm

Udhæng ud fra væg (vingeskilt).



CLASSICPLAN SYSTEM

“Classic” er et fleksibelt og modulopbygget indendørs system,
som kan anvendes til både små skilte samt store tavler.
Der kan tilbydes både plast- og aluminiums ender. 

“Classic” leveres i følgende profil højder:
      

Længderne kan tilpasses alt efter behov.

Standardfarverne er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

15mm 31mm     45mm      62mm     93mm     
125mm     156mm     187mm     250mm 

Hvidlakeret      Natur anodiseret

Opbygget som samlet tavle.

3 x Ag93 x 500mm natur samt sorte ender
Hængeskilt.

DEPOT

Classic skilt lakeret i RAL farve.

Ag31 x 200mm natur samt sorte ender

Mulighed for bordskilte

Udhæng ud fra væg (vingeskilt).
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NEW LINEPLAN SYSTEM

“New Line” er et nyt og flot indendørs system med afrundede hjørner, 
som “svæver” ud fra væggen. 
Skiltene er produceret i aluminium.
“New Line” kan leveres med mulighed for indstik i to størrelser.

“New Line” leveres i følgende højder:

Længderne kan tilpasses individuelt i længderne.
Standardfarverne er:

        

Der kan RAL lakeres efter opgave.

40mm     60mm     80mm     100mm     150mm  
200mm     250mm     300mm     350mm     

Hvidlakeret Natur anodiseret      Stål-alu.

Piktogram i 150 x 150mm, vist i stål-alu.

New Line 40 x 200mm, vist i stål-alu.

Mulighed for ledig / optaget indbygget i skilt

Newline med udskiftlig tekster som bordskilt.

Let udskiftning af skilt med papir indskud.

Alle størrelser leveres med runde hjørner. 
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Newline med udskiftlig tekster, til væg montering.



EASY-CLIPKLAPRAMMER + LED

Easy-Clip er et enkelt snap-system i “A” størrelser med refleksfri
akrylfront. De leveres med firkantet hjørner, dog med runde hjørner 
på sikkerhedsrammer. Der kan tilbydes rammer på specielle mål. 

Easy-Clip leveres med følgende rammer:

Med LED-lys leveres  rammer i enten enkelt- eller dobbeltsidet.
Rammer med LED-lys kan også tilbydes på speciellemål.

Standardfarven er:

Der kan RAL lakeres efter opgave.

15mm      25mm      32mm      32mm sikkerhed   

32mm

Natur anodiseret

Profileksempler:

Gadestander leveres med 32mm profil.

Sikkerhedsprofil

Klaprammer A4, vist i forskellige ramme typer. Klapramme 32mm i størrelse 500 x 700mm med
enkeltsidet LED-lys.
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BANNERHEJSESYSTEM

Komplet hejsesystem i solid aluminium. Det er meget enkelt og let 
at montere samtidig med, at udskiftningen af bannere er særdeles 
brugervenlig. Ved udskiftning sænkes øverste topskinne via boxen
med håndspil. Herefter afmonteres beslag og banneret udskiftes. 
Efter udskiftning og fastgørelse af beslag rulles topskinnen tilbage.

Hejsesystemet indeholder mange muligheder for opsætning på
forskellige typer af vægge.

Hejsesystemet leveres i flere forskellige standard størrelser, men det
kan også leveres på individuelle mål.

Standardfarve er:
Galvaniseret/sølv

Bannersystem 3500 x 4000mm. Bannersystem 4000 x 6000mm

Sideholder til banner, standard ved systemer
til banner over 5 meter bredde.

Lukket box med lås.

Endebeslag til fastholdelse af banner.

Danish Art of Signs

Bund og top profil, til banner fastgørelse.

Åben box med håndspil.
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