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מערכות שילוט הכוונה

LVD-L מסגרת שילוט קמורה בתצורה 
אופקית, עם קימור עדין מלמעלה למטה, 

למסגרות שילוט בגודל בינוני וגדול.

רוחב  מידות   4 ב-  מוצע   LVD-L ה- 
מ"מ.   320  ,400  ,500  ,600 סטנדרטיות: 
ידנו  על  המוצעות  השלטים  רוחב  מידות 
הנמצאות  שכיחות  מידות  הנן  כסטנדרט 
גובה  ואו  רוחב  מידות  שוטף.  בשימוש 

שונות ניתן להזמין על פי דרישה.

היוצר  ייחודי  פתרון  הינו   LVD-L ה- 
קשיחה  אך  משקל  קלת  כלוב  שלדת 
מרכזיות  ותמיכות  צד  מפרופילי  הבנוייה 
בגימור  אלומיניום  לדפנות  המחוברות 

אנודייז.

ליצירת  הטבעית  הבחירה  הינו   LVD-L ה- 
נדרש  גודל  בכל  כמעט  שילוט  יחידות 

המעולה לשימוש פנים ו/או חוץ.

כמסגור  בשימוש  ביותר  נפוץ   LVD-L ה- 
לשילוט  ואו  הכוונה  לשילוט  מעוצב 
מתחלפת  מודפסת  מדיה  עם  פרסומי 
חזית  במגוון משטחי  ניתן לעשות שימוש 

מחומרים שונים בעובי של עד 3 מ"מ.

דו- דבק  בעזרת  קלה  השלטים  התקנת 
בברגים  שימוש  ע"י  או  השלט  בגב  צידי 

דרך תעלות ייעודיות במבנה הפרופילים.
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מערכות שילוט הכוונה

LVD סוג המערכת - לידר וויו דירקטורי

L Landscape  מנח השלט - אנכי

H גובה השלט מ"מ
W רוחב השלט מ"מ
FT  סוג המשטח - 

AA  אלומיניום אנודייז 
AC  אלומיניום וציפוי שקוף

LVD-L-H-W-FT

אינסרט נייר מודפס עם שקף מגן
התקנה לקיר ע"י ברגים במסילה יעודית

ביצוע גרפיקה בויניל צבעוני מודבק ישירות
על חזית אלומיניום בגימור אנודייז חתך מבנה השלט
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מערכות שילוט הכוונה
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LVD-L-320-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-400-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-400-800 מק"ט
800 מ"מ רוחב

800 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-400-1000 מק"ט
1000 מ"מ רוחב

1000 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-400-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-400-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  381 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-320-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-320-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-320

LVD-L-400
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LVD-L-320-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

)A3( 400 מ”מ  297 מ”מ מידת אינסרט
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LVD-L-500
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LVD-L-500-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-500-700 מק"ט
700 מ"מ רוחב

700 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-500-900 מק"ט
900 מ"מ רוחב

900 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-500-1000 מק"ט
1000 מ"מ רוחב

1000 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-500-800 מק"ט
800 מ"מ רוחב

800 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-500-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  484 מ”מ מידת אינסרט
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LVD-L-600
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LVD-L-600-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-600-800 מק"ט
800 מ"מ רוחב

800 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-600-1000 מק"ט
1000 מ"מ רוחב

1000 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-600-1200 מק"ט
1200 מ"מ רוחב

1200 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-600-900 מק"ט
900 מ"מ רוחב

900 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט

LVD-L-600-700 מק"ט
700 מ"מ רוחב

700 מ”מ  584 מ”מ מידת אינסרט
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