LED SKILTE
Med LED lys opnår du, ud over den lange levetid og det lave energiforbrug,
et utal af muligheder for belysning i form af f. eks. front-, side- eller corona lys eller en
kombination af forskellige lys effekter.
I det følgende har vi samlet nogle eksempler på forskellige udformninger.

Dansk Erhvervsbeklædning
Dansk Skilte Reklame
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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

Æble med front lys
Æblet er udformet med alu
svøb/akryl front.
Siderne er lakeret og
3M folie er monteret på
fronten. Æblet har front lys.

Æble med LED dioder
Æblet har grønne og
røde blotlagte LED dioder.

Æble med side lys
Æblet er udformet i ren akryl,
med røde indstøbte LED
points. Der er monteret
spejlpoleret rustfrit stål på
fronten.

Q med front lys
Dette skilt er udformet i ren
akryl, med indstøbte LED
points. Siderne er lakeret sort.
Q’et har front lys samt corona
lys.

Q med corona lys
Dette skilt er udformet i ren
akryl med indstøbte LED points
for hvidt corona lys.

Q med front- og side lys
Alu bagkasse er lakeret.
20 mm. akryl front er ilagt 5
mm. i bagkassen. 3M folie
lagt på fronten.
Front lys + 15 mm. side lys.

Kranie
Udformet i ren akryl. Det har
hvidt front lys samt rødt
corona lys. Siderne er lakeret
sorte. Der er monteret hvid 3M
folie på fronten.

Stjerne
Udformet i ren akryl.
Sølvfarvet folie er monteret og
noget af siderne er lakeret i en
sølv farve. Stjernen har corona
+ delvis side lys.

O
“O” udformet med aluminiums
svøb med akryl i fronten. På
monteret hvid folie. Forsynet
med hvidt front lys samt blåt
corona lys.

Sign
Sign udformet i ren akryl
med hvidt front lys. Siderne er
rundede og lakeret sorte.
Der er indstøbte LED points
i akrylen.

Sign
Sign udformet i ren akryl.
Med front - og corona lys.
Siderne lakeres og rød 3M
folie er monteret på fronten.
Har front lys samt corona lys.

Sign
Sign udformet i ren akryl.
Med front - og corona lys.
Siderne lakeres og monteret
orange 3M folie på fronten.

