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שילוט חדרים
שילוט חדרים

שילוט חדרים אנכי

שילוט חדרים אופקי

LV-P
שילוט חדרים קמור בתצורה אנכית,
קימור עדין מימין לשמאל.
ה LV-P -מוצע ב 5 -מידות רוחב
סטנדרטיות 70 ,94 ,124 ,170 ,230 :מ"מ.
גימור מכסי פלסטיק מוזרקים מ.ABS -

LV-L
שילוט חדרים קמור בתצורה אופקית,
קימור עדין מלמעלה למטה.
ה LV-L -מוצע ב 5 -מידות גובה
סטנדרטיות 70 ,94 ,124 ,170 ,230 :מ"מ.
גימור מכסי פלסטיק מוזרקים מ.ABS -

שילוט מבואה
שילוט מבואה

שילוט מבואה אנכי

 LVD-Pמסגרת שילוט קומתי/
לובי קמורה בתצורה אנכית ,קימור
עדין מימין לשמאל.
ה LVD-P -מוצע ב 9 -מידות רוחב
סטנדרטיות 320-1200 :מ"מ

שילוט מבואה אופקי

LVD-L
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מסגרת שילוט קמורה בתצורה אופקית,
עם קימור עדין מלמעלה למטה,
למסגרות שילוט בגודל בינוני וגדול.
ה LVD-L -מוצע ב 4 -מידות רוחב
סטנדרטיות 320 ,400 ,500 ,600 :מ"מ.
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שילוט תלוי
שילוט תלוי

שילוט תלוי אנכי

שילוט תלוי אופקי

LVD-DS-P
שילוט תלוי דו-צידי קמור בתצורה
אנכית ,עם קימור עדין מימין לשמאל.
ה LVD-DS-P -מוצע ב 10 -מידות רוחב
סטנדרטיות 320-1200 :מ"מ.

LV-DS-L
שילוט תלוי דו-צידי קמור בתצורה
אופקית ,עם קימור עדין מלמעלה
למטה.
ה LV-DS-L -מוצע ב 7 -מידות גובה
סטנדרטיות 70-400 :מ"מ.
ניתן להזמין יחידות רב שורתיות
הבנויות מפרופילים בגבהים שונים.

שילוט דגל
שילוט דגל

שילוט דגל אנכי

שילוט דגל אופקי

LVPF-P
שילוט דגל דו צידי קמור בתצורה
אנכית ,עם קימור עדין מימין לשמאל.
ה LVPF-P -מוצע ב 3 -מידות גובה
סטנדרטיות 124 ,170 ,230 :מ"מ.

LVPF-L
שילוט דגל דו-צידי קמור בתצורה
אופקית ,עם קימור עדין מלמעלה
למטה.
ה LVPF-L -מוצע ב 4 -מידות גובה
סטנדרטיות 94 ,124 ,170 ,230 :מ"מ.
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שילוט שולחני
שילוט שולחני

שילוט שולחני אנכי

LVTS-P

שילוט שולחני אופקי

שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה
אנכית ,עם קימור עדין מימין לשמאל.
ה LVTS-P -מוצע ב 4 -מידות רוחב
סטנדרטיות 94 ,124 ,170 ,230 :מ"מ.

LVTS-L
שילוט שולחני חד/דו צידי קמור בתצורה
אופקית ,עם קימור עדין מלמעלה
למטה.
ה LVTS-L -מוצע ב 5 -מידות גובה
סטנדרטיות 70 ,94 ,124 ,170 ,230 :מ"מ.

אודות המערכת
מערכת שילוט ההכוונה הפופולארית  LEADER VIEWמציעה פרופילי אלומיניום מודולאריים לשילוט
הכוונה עם חזית קמורה בקו עדין ואלגנטי בעיצוב עכשווי ובמבחר מידות ואפשרויות גימור.
מערכת ה LEADER VIEW -הכוללת  5פרופילים סטנדרטיים ברוחב שבין  70-230מ"מ עם גדלי אינסרט
המתאימים לגדלי נייר סטנדרטיים  4A-8Aופרופיל צד רב תכליתי המאפשר יצירת שלטים בגדלים גדולים
יותר ,כמעט ללא הגבלה .המערכת כוללת שלטי חדר ,שלטי מבואה ,שלטי דגל ,שלטים תלויים ,שלטים
שולחניים ועוד.
בתכנון המערכת הושקעה מחשבה רבה על מנת לאפשר שימוש עם כל טכניקות השילוט הקיימות כגון
אינסרטים של מדיה מודפסת על גבי מגוון חומרים,שילוט בויניל צבעוני בהדבקה ישירה על חזיתות
הפרופילים ,חלוקה לפלחים נפרדים ועוד.
חמשת פרופילי המערכת הסטנדרטיים מוצעים עם מכסי קצה מ ABS -מוזרק בשלוש רמות גימור  :אפור,
שחור ובציפוי כרום ניקל בוהק ,המקנים לשלטים מראה יוקרתי .לכל יתר המידות מוצעים מכסי קצה
מאלומיניום בגימור אנודייז כסוף.
מבחר הגדלים והתצורות המוצעות במערכת ה LEADER VIEW -וכן קלות התפעול וההתקנה הופכת את
הבחירה במערכת לבחירה הטובה ביותר לכל פרוייקט שילוט מקטן ועד גדול.
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סיגנל מערכות שילוט בע”מ
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