
FACADE SKILTE
• Mange muligheder med og uden LED lys
• R-dekorationer
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Få leveret facadeskilte fix og færdigt
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Det kan facade skilte

• Skaber opmærksomhed
• Giver mange muligheder
• Eksklusive og elegante i sine udtryk
• Giver mulighed for LED diodelys og lavt strømforbrug
• Valgfri standard RAL farve
• Nem montering
• Let vedligehold

Design og udformning

Facade skilte er mangfoldige i design og formsprog.  
Vi producerer i den udformning, du ønsker – firkantet,  
kvadratisk, afrundet, oval, rund, skæv, kontur, facon...

Dekoration

Facade skilte, uanset type, kan dekoreres med folie,print, 
dekorationselementer eller med R-dekoration (udstiksakryl).

Skiltetyper

Facade skilte dækker over 
mange varianter og næsten 
uendelige muligheder. 

Vi tilbyder
• Facadebånd
• Lyskasser
• Vinge skilte
• Nedhængte skilte
• Logoelementer

...og alt derimellem.

Alle løsninger er naturligvis 
med eller uden LED diodelys.

Valgfri standard
RAL farve uden 

ekstra omkostning
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Inspiration
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Få facadeskilte
præcis efter

dit ønske
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CASE: AALBORG LUFTHAVN



FACADE SKILTE • SIDE 7

alium profile 40x40x3

alium profile 30x30x3

window profile
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CASE: ARKADEN
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CASE: HARIBO

21.10

21.10
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R-dekorationer / Udstiksakryl

Godt alternativ til
løse facadebogstaver.
Få eksklusivt udtryk

til en god pris
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Eksempler på udstiksakryl

R2

Logo/tekst udfræses i front, bag front monteres 
opal plexi. Plexien kan dekoreres med folie -
translucent folie - UV print. Der vil komme lys 
gennem plexien

R6

Logo/tekst udfræses i front. Logo/tekst tap-
fræses i opal plexi og stikkes gennem fronten fra 
bagsiden. Plexien vil, ved R6, have et fremspring 
i forhold til fronten på 6mm. Det giver en 3D eff 
ekt. På fronten af plexien kan der dekoreres med 
folie - translucent folie - UV print. Der vil komme 
lys på front samt side af plexi. Sidelyset giver en
eksklusiv coruna eff ekt.

6

11

26

R11

Logo/tekst udfræses i front. Logo /tekst tap-
fræses i opal plexi og stikkes gennem fronten fra 
bagsiden. Plexien vil, ved R11, have et frems-
pring i forhold til fronten på 11mm. Det giver
en 3D eff ekt. På fronten af plexien kan der 
dekoreres med folie - translucent folie - UV print. 
Der vil komme lys på front samt side af plexi. 
Sidelyset giver en eksklusiv coruna eff ekt

R26

Logo/tekst udfræses i front. Logo/tekst tap-
fræses i opal plexi og stikkes gennem fronten fra 
bagsiden. Plexien vil, ved R26, have et frems-
pring i forhold til fronten på 26mm. Det giver
en 3D eff ekt. På fronten af plexien kan der 
dekoreres med folie - translucent folie - UV print. 
Der vil komme lys på front samt side af plexi. 
Sidelyset giver en eksklusiv coruna eff ekt.
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Inspiration
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Tydelige og 
kundetilpassede
facadeløsninger.
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Basis facadeelementer

Lightbox_ALU_R2

A
Lightbox_ALU_R3

A

Lightbox_AL_ST_P4

A
Lightbox_ALU_R5

A
Lightbox_ALU_R6

A
Lightbox_ALU_R11

A
Lightbox_ALU_R16

A A
Lightbox_ALU_R26

A

Lightbox_ALU_R4-26 

Lightbox 8P+ALU_pr.

Lightbox_ALU_R4

Lightbox_P5Lightbox_P5S

Lightbox_ALU_R2

A
Lightbox_ALU_R3

A

Lightbox_AL_ST_P4

A
Lightbox_ALU_R5

A
Lightbox_ALU_R6

A
Lightbox_ALU_R11

A
Lightbox_ALU_R16

A A
Lightbox_ALU_R26

A

Lightbox_ALU_R4-26 

Lightbox 8P+ALU_pr.

Lightbox_ALU_R4

Lightbox_P5Lightbox_P5S

Lightbox Alu R4-26

4 mm udstik 5 mm udstik 6 mm udstik

11 mm udstik 16 mm udstik 26 mm udstik

4 5 6

11 16 26
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Få en stærk skiltefabrik i ryggen

• Vores fabrik er ikke størst, men blandt 
 Europas førende med et topmoderne 
 produktionsapparat.

• Vi optimerer og investerer konstant, 
 så vi sikre udvikling.

•  Alt under samme tag 

•  Etableret 2004 i Siauliai, Litauen

•  Mere end 50 faguddannede 
 og engagerede medarbejdere

•  Arbejder iht. ISO 9001 / 
 EN1090-1;1090-2 / ISO 3834-2

•  >3000 m2 produktionsog lager areal

•  Eksporterer til det meste af Europa

•  Egne salgsselskaber med lokalt salgsteam 
 i vores primære markeder
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Vi er med så langt, 
som du ønsker det

Analyse

Let us show the way

Design og
udvikling

Korrektur og
dokumentation

Produktion og
implementering

After Sale
Service

Rådgivning

Vi har mange års erfaring & hjælper gerne
vores kunder i det omfang det ønskes.

Reelle priser – reelle besparelser

Vi sikre dig den globale markedspris.
Vores omfattede egen produktion og
internationale indkøbsmuligheder
kan ses på din bundlinje.

Dokumentation


