SKYLTAR

För varaktig information

För alla typer av företag och verksamheter är skyltar ett av de viktigaste medlen för att synas ut mot sina kunder och besökare.
Det är en produkt som finns i oändligt många varianter och former med syfte att marknadsföra, hänvisa eller informera.

DDEn investering för många år framöver
DDFlera möjligheter

LJUSSKYLTAR

PLÅTSKYLTAR

Ljuslådor är skyltar som är belysta inifrån. Ofta består själva lådan
av lackerad aluminiumplåt med en folierad akrylfront eller tryckt
spännduksfront. Ljuslådor finns i många olika former, från fyrkantiga till konturformade, med platt såväl som med konkav eller konvex
front. De kan vara både enkelsidiga och dubbelsidiga.

Plåtskyltar är en mycket vanlig och prisvärd skylttyp som kan se
ut på många sätt. Skyltarna är g jorda av aluminiumplåt som lackeras och/eller folieras. Det går att utforma plåtskyltar på många
olika sätt men det vanligaste är att man använder enkel eller
kantvikt plåt som lackeras och sedan folieras med grafik.

FLAGGSKYLTAR

STOLPSKYLTAR OCH PYLONER

Flaggskyltar är skyltar som monteras i rät vinkel ut från en fasad
eller vägg. De är därför bra på att fånga uppmärksamhet från de
som kommer gående på exempelvis en trottoar eller gågata.

Stolpskyltar och pyloner är fristående skyltar som hålls på plats
av nedg jutna fundament. Stora stolpskyltar och pyloner används
oftast där det är avgörande att synas på långt avstånd, som t.ex.
längs vägar och vid externa industri- och handelsområden.

Många använder ljusskyltar som flaggskyltar för att synas extra
bra även när det är mörkt. Det är också vanligt med plåtskyltar i
olika utformningar, med eller utan belysning. Smidesskyltar och
emaljskyltar är bra alternativ för att få en traditionell känsla på
flaggskylten.

Stolpskyltar består av lösa skyltar som monteras på en skyltmast.
Pyloner har en underliggande konstruktion som oftast är dold av
plåt eller plast med integrerade skyltar.
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PLASTSKYLTAR

GLASSKYLTAR

Plastskyltar används mycket som interiörskyltar i butiker för att
t.ex. hänvisa till olika avdelningar, informera om rabatter och kampanjer samt profilera varumärken.

Glasskyltar är ett exklusivt alternativ till mer traditionella interiörskyltar. Passar som välkomstskylt, som hänvisningsskyltar eller
informationsskyltar på företaget.

Plast kan komma i olika varianter som till exempel akryl, PVC,
skummad PVC (Forex) och frigolit.

Glasskyltarna är tåliga och g jorda i högkvalitativt glas av typen
optiwhite som är renat från järnrester och därmed inte har någon
grönaktig brytning. Motivet lamineras mellan två glasskivor. Kanterna på skylten är snyggt avfasade.

Fler bilder och mer information om skyltar:

www.storbildsfabriken.com
BYGGSKYLTAR
Byggskyltar är temporära skyltkonstruktioner som traditionellt
används i samband med byggnation och renoveringar och har därifrån fått sitt namn. Idag används byggskyltar även för annan typ av
reklam då det är en prisvärd reklamplats.

www.storbildsfabriken.com - info@storbildsfabriken.com - 013-10 16 30

