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שילוט תלוי | אופקי

מערכת של  התצורה  היא   LE-DS-L 
אופקיים לשלטים   Leader Edge  ה- 

דו צדדים תלויים.

השילוט הדו צידי מוצע בשתי קבוצות:

בפרופילים  שימוש  העושה   LE-DS-L
 107,  55 גובה:  מידות  החסכוניים בשלוש 
מפלסטיק  צד  מכסי  עם  מ"מ   153 ו- 
מוזרק ושקף מגן קדמי המוצמדים גב אל 

גב וניתנים להזמנה בכל אורך נדרש.

במסגרות  שימוש  העושה   LEF-DS-L
מחדל  כברירת  דיבונד  חזית  עם  הקפיות 
או כמסגרת בנוייה ללא חזית המוצמדות 

גב אל גב.

מסגרת  כוללת:   LEF-DS-L-DBP תצורת 
המשמש   פנימי   PVC לוח  הקפית,  שילוט 
דיבונד  חזית  לחזית,  וכמצע  כחיזוק 
תודבק  הדיבונד  חזית  מ"מ.   3 בעובי 
צידי. דו  דבק  בעזרת   PVC ה-   ללוח 
שורתי  רב  תלוי  שלט  וליצור  לשלב  ניתן 

ע"י שילוב שלטים ממידות שונות.

התקנת השלטים מתבצעת בעזרת אביזרי 
תליה דקורטיביים מתכווננים בגימור כרום 

.PVC ניקל בשילוב כבל פלדה מצופה

סטנדרטיים  גדלים  מופיעים  זה  בפרק 
גודל  כל  כמעט  להזמין  ניתן  אך  שכיחים 

נדרש.
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LE Leader Edge סוג המערכת - לידר אדג'
DS Double Sided דו-צידי
L Landscape תצורת השלט - אופקית
H גובה השלט מ"מ
W רוחב השלט מ"מ
EC  צבע  סיומות השלט - אפור

 - שחור
 - כרום  
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שילוט  מסגרות  כוללת:   LEF-DS-L תצורת 
PVC פנימי המשמש כחיזוק  הקפיות,לוח 
 וכמצע לחזית, חזיתות  דיבונד בעובי 3 מ"מ. 
בעזרת  לשניה  אחת  מוצמדות  המסגרות 

ברגים נסתרים.

תצורת LE-DS-L הכוללת פרופילים מלאים המוצמדים גב אל גב בעזרת פס מוביל המאבטח 
את השלטים מפני היפרדות, ותלוי בעזרת כבל פלדה מצופה ואביזר התקנה מתכוונן.

סט אביזרי התקנה לתקרה - מחברי התקנה מתכווננים
PVC וכבל פלדה מצופה
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LE-DS-L-55

LE-DS-L-107

| אופקי י  שילוט תלו

מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 
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LE-DS-L-55-200 מק"ט
200 מ"מ רוחב

200 מ”מ  52 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-55-250 מק"ט
250 מ"מ רוחב

250 מ”מ  52 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-55-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  52 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-107-300 מק"ט
300 מ"מ רוחב

300 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-107-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-107-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-107-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-107-700 מק"ט
700 מ"מ רוחב

700 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-107-800 מק"ט
800 מ"מ רוחב

800 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-55-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  52 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-55-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  52 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-55-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  52 מ”מ  מידת אינסרט
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LE-DS-L-153
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מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 
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LE-DS-L-153-400 מק"ט
400 מ"מ רוחב

400 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-153-500 מק"ט
500 מ"מ רוחב

500 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-153-600 מק"ט
600 מ"מ רוחב

600 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-153-700 מק"ט
700 מ"מ רוחב

700 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-153-800 מק"ט
800 מ"מ רוחב

800 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-DS-L-153-1000 מק"ט
1000 מ"מ רוחב

1000 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט
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מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 
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LEF-DS-L-210-400 מק"ט
400 מ”מ  210 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-210-600 מק"ט
600 מ”מ  210 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-210-700 מק"ט
700 מ”מ  210 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-210-800 מק"ט
800 מ”מ  210 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-210-1000 מק"ט
1000 מ”מ  210 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-210-500 מק"ט
500 מ”מ  210 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(
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LEF-DS-L-300
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מידות רוחב מומלצות )ניתן להזמין מידות רוחב שונות, לפי הצורך( 
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LEF-DS-L-300-600 מק"ט
600 מ”מ  300 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-300-700 מק"ט
700 מ”מ  300 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-300-800 מק"ט
800 מ”מ  300 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-300-900 מק"ט
900 מ”מ  300 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-300-1000 מק"ט
1000 מ”מ  300 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(

LEF-DS-L-300-1200 מק"ט
1200 מ”מ  300 מ”מ  מידה )רוחב x גובה(
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