Ljuslådor

Upplysta budskapstavlor

KLASSISK LED-LIGHTBOX

LED LIGHTBOX UTOMHUS

LED LIGHTBOX MAGNET

En mycket populär LED-ljuslåda för inomhusprofilering. Endast 20mm djup och
försedd med kvalitets LED från Osram.
Enkelt att byta budskap tack vare snäppramsfunktionen. Ljuslådan har en väldigt
låg energiförbrukning med ett jämt och
behagligt ljus över hela skylten.
Kan även fås i specialmått mot offert.

En ljuslåda för utomhusbruk med LED-belysning i standardmått som är försedd
med snäppramar för enkelt byte av budskap. Ljuslådan är IP65-klassad med en
Brinntid ca 50 000 timmar.

En ny tunnare ljuslåda med ett mycket
exklusivt utseende! Den här nya LED-ljuslådan har magnetfront vilket gör den helt
plan likt en platt-tv. Budskapet byter du
enkelt med hjälp av medföljande sugpropp.
Fronten består av 2 mm klart plexiglas
med svart screentryckt ram.

Även specialmått kan ordnas mot offert.

Format

Färger

Vikt

Format

Färger

Format

Färger

A4

Silver

1 kg

50x70 cm

Silver

A4

Silver, svart

A3

Silver

2 kg

70x100 cm

Silver

A3

Silver, svart

50x70 cm

Silver

5 kg

A1 (59,4×84,1 cm)

Silver

50x70 cm

Silver, svart

50x70 cm, Dubbelsidig

Silver

7 kg

70x100 cm

Silver, svart

70x100 cm

Silver

8 kg

70x100 cm, Dubbelsidig

Silver

11 kg

Profilbredd 4 cm

Profilbredd 2 cm

skyltstallet.se

Ljuslådor

LÅSBART LJUSSKÅP

CRYSTAL LED

LED-FICKOR PÅ VAJERSYSTEM

Ett låsbart skyltskåp av mycket hög
kvalitet. Stommen och dörren är
tillverkade av aluminium. Fönstret i
dörren är av 2 mm polycarbonat. Ryggen
består av vitlackerad stålplåt för att enkelt
kunna sätta upp budskap med magneter.
Vikbara stag håller dörren öppen vid
byte av budskap. Kan monteras stående
eller liggande och fungerar lika bra
utom- som inomhus. Kan även användas
som whiteboardtavla. Magneter och två
nycklar ingår till varje skåp.
Färg: Natur (aluminium)

Crystal LED är en ljustavla i akryl med
dioder och fasade, slipade kanter
som leder ljuset ända ut i kanterna.
Den används på samma sätt som en
snäppram. Man sätter enkelt in sitt
eget tryckta budskap i ramen. Ramen
monteras snyggt och enkelt med 4 st
kromade skyltdistanser.

Dubbelsidiga ljusfickor bestående av
akrylpaneler med LED belysning som
hänger i två vajrar.
Budskapen sätts upp bakom magnetfronter och är lätta att byta. Ett stilrent sätt att
exponera flera budskap.

Affischmått

Vikt

Affischmått

Färger

Storlekar

59x77 cm

5 kg

A4

Silver

3x A3

59x108 cm

7 kg

A3

Silver

4x A3

82x108 cm

9 kg

50x70 cm

Silver

5x A3

104x108 cm

11 kg

50x70 cm, dubbel

Djup 3 cm.

70x100 cm
70x100 cm, dubbel
Profilbredd 4 cm

skyltstallet.se

