PLAIN
Plain är ett paperflex-system med nästan obegränsade möjligheter att anpassa till olika
miljöer. Plain är anpassat till A-storlekarna på papper och finns som standard från A6 upp
till A2, både som liggande och stående vilket gör att ni enkelt kan skriva ut er skylt i en
vanlig skrivare.
Plain tillverkas med olika rubrikhöjder 20mm, 40mm och 70mm där du kan lägga in text,
exempelvis Sal 3, Våning 5 etc. Plain levereras med 7mm distans mot väggen alternativt
utan distans.
Plain tillverkas helt i aluminium vilket gör det till ett exklusivt skyltsystem som håller sig lika
snyggt år efter år. Som front för att skydda pappret har Plain en akrylskiva som är matt på
en sida vilket gör att risken för reflexer i skylten minimeras.
Plain kan även levereras med whitebord funktion samt penhållare.
Plain leverars som standard i natureloxerad aluminium eller kulör RAL9010(vit) men går
att beställa i valfri kulör.
Punktskrift samt taktil text går att applicera på detta skyltsystem.

Plain förses med en
akrylskiva, alt en whiteboard.
Bakom skivan kan du placerar
valfritt pappersmedia.

Art.nr: 2xA6L/20+Dps
Levereras med mineralglas
som whiteboard och hållare
för penna och sudd.

Art.nr: On/Off
Levereras som standard med Ledigt/
Upptaget men kan fås med valfri text.

JÖNKÖPING
036 - 35 42 40

GÖTEBORG
031 - 51 75 55
054 - 85 00 01

NORRKÖPING
011 - 36 96 50

STOCKHOLM / UPPSALA
018 - 65 63 90

Plats för logotyp och rubrik i utskuren
vinyl i en eller flera färger.

Röntgensal

sal 1

Rubrik
70mm

Rubrik
40mm

Plain med plats för liggande A6
med en rubrik höjd på 40 mm.
Art.nr : A6L/40

Plain med plats för stående A3
med en rubrik höjd på 40 mm.
Art.nr : A3S/70

Plain bordsställ med
plats för liggande A6 alt
Whitboardfunktion, rubrikhöjd
20 mm.

FÖRKLARING ARTIKELNUMMER:
A4 = pappersstorlek.
“L = liggande. / “S = stående.
“/70 = höjd på rubrik
“+D = 7mm distans mellan skylt och vägg.
“ps= hållare för penna och sudd.
“:2= halv A6 höjd 70mm
EXEMPEL PÅ POPULÄRA ARTIKLAR:
Stående A4 med 70mm rubrik
| Art.nr: A4S/70
Liggande A4 med 70mm rubrik
| Art.nr: A4L/70
Liggande A6 med 20mm rubrik
| Art.nr: A6L/40
Liggande Whiteboard A6, 20mm r. | Art.nr: A6L/20

MÖJLIGHETER FÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

