PRIVACY

COMMUNICATION

Řešení možností výměny informace pomocí magnetického rámečku

WAYFINDING

SIGN LINE

SIGN_na zeď

SIGN_kompozice

SIGN_na sklo

SIGN POST

SIGN_vlajka

SIGN_zavěšené

SIGN_na stůl

SIGN_na prospekty

SIGN_bezpečnostní zanačení
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PRIVACY

COMMUNICATION

Řešení výměny informací pomocí magnetického rámečku

WAYFINDING

SIGN LINE

VÝMĚNA INFORMACÍ

OTEVŘÍT - VYMĚNIT - ZAVŘÍT

Krycí folie z čirého metakrylátu v kombinaci s
magnetickým proužkem po stranách umožňuje
snadné otevírání a zaručuje hermetické uzavření.

Nadzvednutí magnetického rámu systému
SIGN LINE umožňuje rychlou výměnu informační
folie : otevřít - vyměnit - zavřít
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PRIVACY

COMMUNICATION

Řešení výměny informací pomocí magnetického rámečku

WAYFINDING

SIGN LINE

SIGN_kompozice

SIGN_vlajka
SIGN_zavěšené

SIGN_na sklo

SIGN_na zeď

SIGN_na stůl

TECHNICKÉ INFO

SIGN_na prospektyt

DISPLAY UNIT_v prostoru

SIGN POST

SIGN INDEX
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PRIVACY

COMMUNICATION

APLIKACE

WAYFINDING

SIGN LINE

Přední pohled

COMMUNICATION

Materiálové charakteristiky a schéma systému

WAYFINDING

SIGN LINE

Zadní pohled

pevná část
upínací klip zavření panelu

ochranná transparentní folie
PETG tloušťka 1 mm

vytištěný rámeček barva
stříbrná šedá metalíza

magnetický rám
z plastoferitu

etiketa FLEX
rozměr 1x1 cm
panel z metakrylátu
transparentní bez zabarvení
tlouštka 5 mm

vytištěný rámeček barva
stříbrná šedá metalíza

TECHNICKÉ INFO

etiketa FLEX

Celá škála výrobků SIGN LINE - systému nosičů informací, je charakterizovaná jednoduchostí ovládání výměny informačních fólií pomocí
magnetického rámečku. Je oboustranný a různorodost uchycení dává možnost se přizpůsobit každému prostředí.
Systém výměny informací je spojení dvou desek z transparentních materiálů, které jsou v horní straně pevně spojeny, tři další strany rámu
jsou spojeny plastoferitovou magnetickou páskou, která je zafrézovaná v metakrylátové transparentní desce silné 5 mm.
Vrchní ochrana informace je tvořena polyester PETG folií 1 mm - folie vysoce rázově houževnatá, antireflexní s vnikajícími optickými
vlastnostmi pro náročné aplikace. Ochranná folie má vytištěný rámeček v stříbrně šedé metalizové barvě na překrytí magnetického
vnitřního rámu.
Ochranná folie je v horní části pevná, pomocí spon, přichycena k pevné desce a na zbývající strany je ze spodu ultrazvukem přivařen
magnetický plastoferit anizotropní rám s opačnou polaritou jako na pevné desce..
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COMMUNICATION

DETAILY

WAYFINDING

SIGN LINE
Uzavírací klip identifikuje pevnou stranu
rámu - ne otevíratelnou.

TECHNICKÉ INFO

Etiketa označuje otevíratelnou stranu
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Chcete-li vypočítat správnou velikost panelu pro danou velikost informace.

COMMUNICATION

ROZMĚRY

WAYFINDING

SIGN LINE
rozměr panelu (Informace + 45 mm)
rozměr rámu (Informace + 25 mm)
rozměr informace (např. 21x29,7 cm)

17,5 cm

Informa
A4 verti ce
kálně

Informace
A4 vertikálně
10 cm

TECHNICKÉ INFO

Tlouštka 5 mm

ROZMĚRY PANELU
Pro výpočet výsledného rozměru panelu platí: rozměr folie s informací + 45 mm (rám +
metakrylát)
příklad : Format 700x1000 mm
700 + 45 = 745 mm
1000 + 45 = 1045 mm
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COMMUNICATION

Konstrukční prvky

WAYFINDING

SIGN_na zeď
hmoždinky do zdi
upevňovací nástěnný blok
plně překrytý
šrouby bez hlavy pro
uchycení úchytu panelu
šrouby pror
zablokování panelu
krytka z ABS pochromavaná

oboustranná lep. páska
pro fixaci
upevňovací blok
plně překrytý

šrouby bez hlavy pro
uchycení úchytu panelu

TECHNICAL INFO

krytka z ABS

Systém SIGN LINE pro fixaci na zeď (SIGN_na zeď) jsou fixovány podle velikostí jedním, nebo dvěma fixačními kovovými
prvky držící panel pomocí kovových zapuštěných šroubů - červů, které jsou překryty plastovou krytkou s povrchovou
úpravou lesklý chrom nebo matný nikl / nikel satinato.
Horní fixační blok je uchycen do zdi pomocí hmoždinek a druhý spodní pomocí oboustranné lepící pásky s vysokou
mechanickou odolností.

_8

A4

14,8x29,7

29,7x29,7

A3
50x50

panel
14,8x29,7 cm

panel
21x29,7 cm

panel
29,7x29,7 cm

panel
14,8x21 cm

100x70

panel
70x50 cm
panel
100x70 cm

A4

21x21
panel
21x21 cm

70x50

panel
29,7x42 cm
panel
50x50 cm

A5

COMMUNICATION

FORMÁTY

WAYFINDING

SIGN_na zeď

panel
29,7x21 cm

50x70

70x100

A6

14,8x14,8

panel
panel
10,5x14,8 cm 14,8x14,8 cm

A5

29,7x14,8

panel
21x14,8 cm

panel
29,7x14,8 cm

panel
50x70 cm

panel
70x100 cm
10,5x10,5

A6

TECHNICKÉ INFO

panel
panel
10,5x10,5 cm 14,8x10,5 cm

A3

panel
29,7x42 cm
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COMMUNICATION

Konstrukční prvky

WAYFINDING

SIGN_na sklo
oboustranná lep. páska
pro uchycení na sklo
upevňovací blok
plně překrytý

šrouby bez hlavy pro
uchycení úchytu panelu
krytka z ABS

oboustranná lep. páska
pro uchycení na sklo

TECHNICAL INFO

krytka z ABS

upevňovací blok
plně překrytý
šrouby bez hlavy pro
uchycení úchytu panelu

Systém SIGN LINE fixace na sklo (SIGN_na sklo) jsou fixovány podle velikostí jedním, nebo dvěma fixačními kovovými
prvky držící panel pomocí kovových zapuštěných šroubů - červů, které sou překryty plastovou krytkou s povrchovou
úpravou lesklý chrom nebo matný nikl / nikel satinato.
Horní i spodní fixační blok je uchycen do zdi pomocí oboustranné lepící pásky s vysokou mechanickou odolností.
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A4

14,8x29,7

29,7x29,7

A3
50x50

panel
14,8x29,7 cm

panel
21x29,7 cm

panel
29,7x29,7 cm

panel
14,8x21 cm

100x70

panel
70x50 cm
panel
100x70 cm

A4

21x21
panel
21x21 cm

70x50

panel
29,7x42 cm
panel
50x50 cm

A5

COMMUNICATION

FORMÁTY

WAYFINDING

SIGN_na sklo

panel
29,7x21 cm

50x70

70x100

A6

14,8x14,8

panel
panel
10,5x14,8 cm 14,8x14,8 cm

A5

29,7x14,8

panel
21x14,8 cm

panel
29,7x14,8 cm

panel
50x70 cm

panel
70x100 cm
10,5x10,5

A6

TECHNICKÉ INFO

panel
panel
10,5x10,5 cm 14,8x10,5 cm

A3

panel
29,7x42 cm
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Konstrukční prvky

WAYFINDING

SIGN_vlajka
panel
SIGN LINE

krytka z ABS

fixační šrouby
kovový blok
pro uchycení do zdi
šrouby bez hlavy pro
uchycení úchytu panelu

hmoždinky
do zdi

TECHNICAL INFO

krytka z ABS

Systém SIGN LINE pro fixování kolmo na zeď (SIGN_vlajka) sou fixovány pomocí fixačního kovového prvku, který drží
panel pomocí kovových zapuštěných šroubů - červů, to celé je překryto plastovou krytkou s povrchovou úpravou lesklý
chrom nebo matný nikl / nikel satinato.
Horní fixační blok je uchycen do zdi pomocí hmoždinek.
Fixační systém je zabezpečen proti eventuelní rotaci.
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FORMÁTY

A4

panel
14,8x29,7 cm

A5
panel
14,8x21 cm

A6

panel
29,7x29,7 cm

21x21

A4

14,8x14,8

TECHNOCKÉ INFO

panel
panel
10,5x14,8 cm 14,8x14,8 cm

10,5x10,5

29,7x29,7

panel
21x29,7 cm

panel
21x21 cm

WAYFINDING

SIGN_vlajka

panel
29,7x21 cm

A5

29,7x14,8

panel
21x14,8 cm

panel
29,7x14,8 cm

A6

panel
panel
10,5x10,5 cm 14,8x10,5 cm
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KONSTRUKČNÍ PRVKY

WAYFINDING

SIGN_zavěšené
stropní
úchyt

šrouby
červy
úchyt
zavěšení
fixační tyčka
Ø 6 mm
fixační šrouby
blokační váleček

cover in
ABS cromato

upevňovací kovový
blok
krytka ABS
panel

šrouby pro uchycení
panelu

TECHNICKÉ INFO

šroub uchycení
upevňovacího bloku

Systém SIGN LINE pro zavěšení za stropu (SIGN_zavěšené) sou fixovány
fixačními kovovými prvky držící panel pomocí kovových zapuštěných šroubů - červů,
které jsou překryty plastovou krytkou s povrchovou úpravou lesklý chrom nebo matný nikl / nikel satinato.
Stropní úchyt je fixován do stropu pomocí hmoždinek a spojen fixační tyčkou Ø 6 mm.
Podle velikosti se používají jeden nebo dva závěsné komplety.
Standardní výška od stropu je 50, 100 e 150 cm.
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FORMÁTY

A4

29,7x29,7

panel
21x29,7 cm

panel
29,7x29,7 cm

21x21

A4

panel
21x21 cm

panel
29,7x21 cm

100x29,7

A3

panel
29,7x42 cm

WAYFINDING

SIGN_zavěšené

panel
100x29,7 cm

50x21
panel
50x21 cm

50x14,8

70x21
panel
70x21 cm

70x14,8

14,8x14,8

TECHNICKÉ INFO

panel
14,8x14,8 cm

panel
50x14,8 cm

panel
70x14,8 cm
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Konstrukční prvky

WAYFINDING

SIGN_na stůl

panel

distanční válečky
horizontální podpěra

TECHNICKÉ INFO

krytka ABS
upevňovací kovový
blok
šrouby pro
uchycení panelu
krytka ABS

Systém SIGN LINE samo stojný, na stůl (SIGN_na stůl) kovový držák s distančními válečky a
horizontální podpěrou stabilně podepírají panel v cca 15°.
Kovový blok je překryt plastovou krytkou s povrchovou úpravou lesklý chrom nebo
matný nikl / nikel satinato.
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FORMÁTY

A4

14,8x29,7

panel
14,9x29,7 cm

A5
panel
14,8x21 cm

A6

panel
29,7x29,7 cm

21x21

A4

14,8x14,8

TECHNICKÉ INFO

panel
panel
10,5x14,8 cm 14,8x14,8 cm

10,5x10,5

29,7x29,7

panel
21x29,7 cm

panel
21x21 cm

WAYFINDING

SIGN_na stůl

panel
29,7x21 cm

A5

29,7x14,8

panel
21x14,8 cm

panel
29,7x14,8 cm

A6

panel
panel
10,5x10,5 cm 14,8x10,5 cm
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Konstrukční prvkyi

COMMUNICATION

SIGN_na prospekty

TECHNICKÉ INFO

nosič na prospekty na stůl
transparentní bezbarevný
metakrylát tl. 4 mm
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FORMÁTYi

COMMUNICATION

SIGN_na prospekty
nosič prospektů
1 x rozměr 10x21 cm

nosič prospektů
1 x rozměr 14,8x21 cm

TECHNICKÉ INFO

nosič prospektů
2 x rozměr 10x21 cm

nosič prospektů
1 x rozměr A4 21x29,7 cm

nosič prospektů
3 x rozměr 10x21 cm

nosič prospektů
4 x rozměr 10x21 cm

nosič prospektů
2 x rozměr A4 21x29,7 cm
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COMMUNICATION

Konstrukční prvky

WAYFINDING

SIGN_kompozice

NAPÍNÁKY

lesklý chrom

panel SIGN LINE

napínák
tyčka nebo lanko

matný chrom*

hliník*

úchyt
panelu na napínák

matný nikl

ÚCHYTY

lesklý chrom

Napínáky

Úchyty

TECHNICKÉ INFO

matný chrom*

hliník*

matný nikl
* pro nad standardní projekty

Panely SIGN LINE lze nakonfigurovat podle potřeb interiéru.
S možností průchozích napínáku a úchytů je možné dosáhnou velkého počtu variací.
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COMMUNICATION

ROZMĚRY

WAYFINDING

SIGN_kompozice
celkový rozměr
osová vdálenost + 4 cm (30,7 cm)
osová vzdálenost napínáků
rozměr panelu + 1,3 cm (26,7 cm)
rozměr panelu
informace + 4,4 cm (25,4 cm)
informace A4 (21 cm)

TECHNICKÉ INFO

Informace
A4 vertikálně
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10,5x10,5

A6

A5

30x15

50x15

70x15

50x21

70x21

50x50

70x50

COMMUNICATION

FORMÁTA a OSOVÉ VZDÁLENOSTI napínáků

WAYFINDING

SIGN_kompozice
A3
A6

15x15
21x21

A4

A4

30x30

100x30

A5

15x30

100x70

A3

50x70

TECHNICKÉ INFO

70x100

16,2 cm 20,6 cm 26,7 cm

35,4 cm

47,7 cm

55,7 cm

75,7 cm

105,7 cm
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PRIVACY

ROZMĚRY a FORMÁTY

WAYFINDING

SIGN SLOUP
FORMÁTY

14,8x29,7

panel
14,9x29,7 cm

A5

panel
14,8x21 cm

Ø 28 cm

29,7x29,7

panel
21x29,7 cm

panel
29,7x29,7 cm

21x21

A4

panel
21x21 cm

panel
29,7x21 cm

A5

29,7x14,8

panel
21x14,8 cm

panel
29,7x14,8 cm

A4

A4
A4

A4

TECHNICKÉ INFO

A4

sloup v. 100 cm
s nosičem informací

sloup v. 120 cm
s nosičem informací

sloup v. 100 cm
kroužkem, s nosičem informací
a páskou

sloup v. 100 cm a 120 cm
kroužkem, s nosičem informací
a páskou
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PRIVACY

nakloněná verze / ROZMĚRY a FORMÁTY

WAYFINDING

SIGN SLOUP
FORMÁTY

14,8x29,7

panel
14,9x29,7 cm

A5

panel
14,8x21 cm

Ø 28 cm

29,7x29,7

panel
21x29,7 cm

panel
29,7x29,7 cm

21x21

A4

panel
21x21 cm

panel
29,7x21 cm

A5

29,7x14,8

panel
21x14,8 cm

panel
29,7x14,8 cm

A4

A4
A4

A4

TECHNICKÉ INFO

A4

sloup v. 100 cm
s nosičem informací

sloup v. 120 cm
s nosičem informací

sloup v. 100 cm s
kroužkem, s nosičem informací
a páskou

sloup v. 100 cm a 120 cm s
kroužkem, s nosičem informací
a páskou
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PRIVACY

verze NA PROSPEKTY / ROZMĚRY a FORMÁTY

WAYFINDING

SIGN SLOUP

TECHNICKÉ INFO

Ø 28 cm

sloup v. 100 cm s
nosičem prospektů

sloup v. 120 cm s
nosičem prospektů

sloup v. 100 cm s
kroužkem, s nosičem prospektů
a páskou

colonnina v. 100 cm a 120 cm s
kroužkem, s nosičem prospektů
a páskou
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PRIVACY

verze NA PROSPEKTY / ROZMĚRY a FORMÁTY

WAYFINDING

SIGN SLOUP

232 mm
105 mm

22 mm

22 mm

nosič prospektů
4 x formát 10x21 cm
nosič prospektů
1 x A4 vertikálně (21x29,7 cm)

137 mm

215 mm

105 mm

nosič prospektů
2 x A5 vertikálně (14,9x21 cm)
228 mm
220 mm

180 mm

TECHNICKÉ INFO

302 mm

nosič prospektů
2 x formát 10x21 cm
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Systém SIGN LINE je doplněn i možnost informačních
bezpečnostních panelů 20x20 cm, na kterých jsou
natištěny bezpečnostní piktogramy.
Grafika piktogramu nabízí optimální čitelnost z každého
úhlu pohledu díky bílému okraji cca 2,5 cm.
Bezpečnostní tabulky můžou být aplikované všemi
způsoby systému Sign Line / na zeď, jako vlajka,
zavěšené, na sklo...

SIGN LINE_bezpečnostní

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

WAYFINDING

SIGN LINE
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ROZMĚRY

rozměr p

anelu 19

rozměr p

iktogram

,4x19,4

u 15x15

cm

cm

ka

št
tlou

TECHNICKÉ INFO

WAYFINDING

SIGN_bezpečnost

0,6

cm
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