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| אופקי שילוט חדרים 

בתצורה  קמור  חדרים  שילוט   LP-L
אנכית, קימור עדין למעלה למטה.

ה- LP-L מוצע ב- 5 מידות גובה סטנדרטיות : 
320, 230, 168, 124, 94 מ"מ.

ידנו  על  המוצעות  השלטים  רוחב  מידות 
הנמצאות  שכיחות  מידות  הנן  כסטנדרט 
ניתן  שונות  רוחב  מידות  שוטף.  בשימוש 

להזמין על פי דרישה.

נעשה  לא  היוקרתי  המראה  להשלמת 
בדיסקיות  אלא  פלסטיק  במכסי  שימוש 
השלטים  בפינות  מלוטשות  נירוסטה 

בלבד.

 LEADER ה-  למערכת  ייחודי  אפיון 
הקפיציים  הצד  קליפוני  הינם   PRESTIGE
המדיה  להחלפת  בקלות  הנפתחים 

המודפסת / חזית השלט.

אנודייז  בגימור  מוצעים  הצד  קליפוני 
ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: כסוף, מוזהב, 

כחול, אדום ושחור.

שיתאימו  כך  תוכננו  המערכת  פרופילי 
A7- סטנדרטיים  נייר  גדלי  עם  לשימוש 
ללקוח  חשוב  יתרון  מודפסת,  כמדיה   A3
עיצוב  את  בעצמו  להפיק  המעוניין 

השלטים.

קדמי  מגן  שקף  כוללות  השילוט  יחידות 
מפוליקרבונט איכותי.

בחזית השלטים ניתן לשלב מגוון חומרים 
גמישים בעובי של עד 1.6 מ"מ ליצירת אין 

סוף עיצובים ייחודיים.

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

נסתרים קדוחים דרך חזית השלט.
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| אופקי שילוט חדרים 

LP Leader Prestige 'סוג המערכת - לידר פרסטיג

L Landscape מנח השלט - אופקי

H גובה השלט מ"מ

W רוחב השלט מ"מ

CF  צבע קליפוני הצד - כסוף
 - שחור

 - מוזהב
 - כחול
 - אדום

LP-L-H-W-CF

פרופילי המערכת: 320, 230, 168, 124, 94 מ"מ

קליפוני הצד הקפיציים נפתחים בקלות להחלפת המדיה המודפסת / חזית השלט

קליפוני הצד מוצעים בגימור אנודייז ייחודי ב- 5 גוונים לבחירה: 
כסוף, שחור, מוזהב, כחול ואדום
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פונה   LEADER PRESTIGE ה-  מערכת 
בעיקר ללקוחות המעוניינים בעיצוב ייחודי 
המערכת  פרופילי  בתכנון  ולכן  ועכשווי 
יחידות  והתוצאה  רבה  מחשבה  הושקעה 

שילוט ברמת גימור גבוהה ביותר.

בעיצוב  הכלול  נוסף  ייחודי  מאפיין 
לוחיות  שילוב  מאפשר  הפרופילים 
הניתנים  וכתוספות  כרקעים  מעוצבות 
לעיצוב כלוגו חברה ו/או כאלמנט עיצובי 
במבנה  אינטגרלית  בצורה  ולשלבו  אחר 
פרוייקט  כל  לעצב  ובכך  השילוט  יחידות 
ייחודים  עיצוביים  אפיונים  עם  שילוט 
קלה  מודולארית  במערכת  שימוש  תוך 

לשימוש.

התקנה לקיר בעזרת ברגים

התקנה לקיר עם דבק דו-צידי

שילוב לוחיות מעוצבות כרקעים וכתוספות במבנה יחידות השילוט.

| אופקי שילוט חדרים 
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Leader Prestige | wall frames | Landscape | אופקי שילוט חדרים 

מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 

מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 

מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 

LP-L-94-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-94-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-94-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

210 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-124-105 מק"ט
105 מ"מ רוחב

105 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-124-125 מק"ט
125 מ"מ רוחב

125 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-124-150 מק"ט
150 מ"מ רוחב

 )A6( 150 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-150 מק"ט
150 מ"מ רוחב

150 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-350 מק"ט
350 מ"מ רוחב

350 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

)A5( 210 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-168-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-124-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

210 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-124-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-124-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-94-75 מק"ט
75 מ"מ רוחב

75 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-94-105 מק"ט
105 מ"מ רוחב

)A7( 105 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-94-125 מק"ט
125 מ"מ רוחב

125 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-94-150 מק"ט
150 מ"מ רוחב

150 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט
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LP-L-230

LP-L-320

Leader Prestige | wall frames | Landscape | אופקי שילוט חדרים 
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LP-L-320-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-320-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט

300 מ”מ 420 מ”מ
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LP-L-320-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-320-420 מק"ט
420 מ"מ רוחב

)A3( 420 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט
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LP-L-230-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-230-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-230-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

210 מ”מ 250 מ”מ 300 מ”מ
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LP-L-230-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

210 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-230-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LP-L-230-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

)A4( 300 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 

מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 
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