
HELLA PYLONER
• Skilteløsning til lokationer med varierende budskaber
• Ideel til butikscentre, kontorhuse, uddannelsesinstitutioner, hoteller mv.
• Med og uden lys
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Let udskiftelige fronter
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Elegant skiltning med mange muligheder 

Fronterne på HELLA fritstående og vægmonterede pyloner kan udføres i 
mange varianter – alt efter behov. 

HELLA pylonerne leveres med eller uden lys og de forskellige varianter 
kan kombineres.

Eksempler på varianter set fra siden:

Aluminium
med folie

Opal plexi
med folie

R2 deko
Opal plexi med
bagudfræsning

Variabel R-deko
Opal plexi som
udstiksakryl

Vi kan levere din 
pylon fix og færdig.

Leveres også
som vægpanel.

Det er nemt at
genbestille nye 
skilteplader og 

billigt at have ekstra 
liggende på lager.
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Hvorfor sige det samme hele tiden?
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Skift budskabet
og fang kunderne med
relevante informationer

Valgfri standard
RAL farve uden 

ekstra omkostning

KONFIRMATION
BOOK NU

LÆKKER MENU

Perfekt designet til projekter, 
hvor fronter skal kunne skiftes efter behov
– let, hurtigt og driftsøkonomisk

Ideel til:
• Butikscentre
• Fælles domicil
• Kontorhuse
• Uddannelsesinstitutioner
• Hoteller
• Sygehuse
• Wayfinding
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Så nemt er det
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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


