
SELECT EXCLUSIVE
Pylon med & uden lys
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• 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 produktions-  

og lager areal  
• Eksporterer til det meste  

af Europa 
• Egne salgsselskaber med lokalt 

salgsteam i vores primære 
markeder
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SELECT exclusive >>> Fuld fleksibilitet 5 valg for side design 4 eksempler på R-dekoration

A: indfældet side design
Pylonen designes hvor fronterne i siden 
har ombuk, således der opnås en  
”skygge” effekt.
Den inderste del af indfældningen kan 
lakeres i kontrast farve.

B: plant side design    
Pylonen designes hvor fronterne i siden 
har ombuk og afsluttes med pynteliste 
for at opnå et plant design.
Pyntelisten kan lakeres i kontrast farve

C: side design  
med fremspring
Pylonen designes med indfældning som 
A. I indfældningen monters et profil der  
skaber fremspringet.
Fremspringet kan lakeres i en  
kontrastfarve

CA: side design med  
lysende fremspring
Pylonen designes med indfældning som 
A. I indfældningen monters et plexi 
profil der skaber fremspringet. Der 
monteres LED i profilet således frem-
springet bliver lysende. Plexi profilet 
kan udføres i gennemfarvet plexi eller 
monteres med translucent folie for 
at opnå den ønskede farve.

CB: side designes  
plant med lys
Pylonen designes med indfældning 
som A. I indfældningen monters plexi.
Der monteres LED således siden 
bliver lysende. Plexien kan udføres 
i gennemfarvet plexi eller monteres 
med translucent folie for at opnå den 
ønskede farve.

Lightbox_ALU_R11

A
11 Protruding 11mm

Lightbox_ALU_R2

A

Lightbox_ALU_R26

A
26 Protruding 26mm

Lightbox_ALU_R6

A
6 Protruding 6mm

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 tapfræses 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 
effekt. 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 effekt.

R11
Logo / tekst udfræses i front. Logo / 
tekst tapfræses i opal plexi og stikkes 
gennem fronten fra bagsiden. Plexien 
vil, ved R11, have et fremspring i 
forhold til fronten på 11mm. Det giver 
en 3D effekt. 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 effekt

R26
Logo / tekst udfræses i front. Logo / 
tekst tapfræses i opal plexi og stikkes 
gennem fronten fra bagsiden. Plexien 
vil, ved R26, have et fremspring i 
forhold til fronten på 26mm. Det giver 
en 3D effekt. 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 effekt.

SELECT er kendetegnet ved en kombination af formfuldendt design 
og stor valgfrihed til individuel udformning. Den lette konstruktion og 
smukke finish sender et innovativt og moderne signal.
SELECT passer til ethvert byggeri uanset om det er uddannelsesinstitu-
tioner, hotel & konference, virksomhedsdomicil eller offentligt byggeri.

• Dekoration
• Buet eller plan front
• Valgfri standard RAL farve
• Opdeling af front
• 5 forskellige design af side, med eller uden LED lys
• Mulighed for alle typer udfræsninger
•  Mulighed for alle typer  

dekorationselementer på front
• Med eller uden LED lys
•  Vælg mellem forlængede ben eller  

fodplade for montage
• Vindbelastningsberegnet

KOSTER IKKE 
EKSTRA

VALGFRI
Standard  
RAL farve 
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Let us show the way

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.

Analyse

Design & udvikling 

Korrektur og  
dokumentation

Produktion og  
implementering

After Sale  
Service

Vi er med så langt 
som du ønsker det


