
www.signal-il.co.ilמערכות שילוט הכוונה LPTS-L

| אופקי שילוט שולחני 

צידי  חד/דו  שולחני  שילוט   LPTS-L
עדין  קימור  עם  אופקית,  בתצורה  קמור 

מלמעלה למטה.

גובה  מידות   5 ב-  מוצע   LPTS-L ה- 
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.

המוברגים  מפרופילים  בנוי   LPTS-L ה- 
אנודייז  בגימור  מאלומיניום  צד  לדפנות 
בזווית  שיפוע  המקנות  מפרש  בצורת 

נכונה.

או  חד  בתצורה  מוצעות  השילוט  יחידות 
דו צידית.

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

סוף עיצובים ייחודיים.
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LPTS 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

LPTS-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 יחידת שילוט בתצורה דו-צידית
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LPTS-L-94

LPTS-L-168

LPTS-L-124

Leader Prestige | Table Stands | Landscape

LPTS-L
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LPTS-L-94-150 מק"ט
150 מ"מ רוחב

150 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-94-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

210 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-94-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-94-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  75 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-124-150 מק"ט
150 מ"מ רוחב

)A6( 150 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-168-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

)A5( 210 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-124-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

210 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-168-150 מק"ט
150 מ"מ רוחב

150 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-168-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-168-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  150 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-124-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-124-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  105 מ”מ מידת אינסרט
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LPTS-L-230

LPTS-L-320

Leader Prestige | Table Stands | Landscape

LPTS-L
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LPTS-L-230-210 מק"ט
210 מ"מ רוחב

210 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-230-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-230-297 מק"ט
297 מ"מ רוחב

)A4( 297 מ”מ  210 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-320-420 מק"ט
420 מ"מ רוחב

)A3( 420 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-320-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט

LPTS-L-320-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  300 מ”מ מידת אינסרט

| אופקי שילוט שולחני 


	LEADER PRESTIGE מערכת שילוט הכוונה קמורה
	LEADER PRESTIGE אודות המערכת ותוכן עניינים
	LP-L שילוט חדרים אופקי
	LP-L אפשרויות שימוש
	LP-L אפשרויות שימוש מיוחדות
	LP-L מידות 94, 124, 168
	LP-L מידות 230, 320

	LP-P שילוט חדרים אנכי
	LP-P אפשרויות שימוש 
	LP-P אפשרויות שימוש מיוחדות
	LP-P  מידות 94, 124, 168
	LP-P מידות 230, 320

	LPPF-L שילוט דגל אופקי
	LPPF-L אפשרויות שימוש
	LPPF-L מידות 94, 124, 168
	LPPF-L מידות 230, 320

	LPPF-P שילוט דגל אנכי
	LPPF-P אפשרויות שימוש
	LPPF-P מידות 124, 168
	LPPF-P מידות 230, 320

	LPTS-L שילוט שולחני אופקי
	LPTS-L אפשרויות שימוש
	LPTS-L מידות  94, 124, 168
	LPTS-L מידות 230, 320

	LPTS-P שילוט שולחני אנכי
	LPTS-P אפשרויות  שימוש
	LPTS-P מידות 94, 124, 168
	LPTS-P מידות 230, 320

	LP-DS-L שילוט תלוי אופקי 
	LP-DS-L אפשרויות שימוש
	LP-DS-L אפשרויות שימוש מיוחדות
	LP-DS-L מידות 94, 124
	LP-DS-L מידה 168
	LP-DS-L מידה 230
	LP-DS-L מידה 320




