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LE-P היא האופציה החסכונית לשלטים 
בתצורה   LEADER EDGE ה-  מסדרת 
שני  מוצעים  מהמערכת  כחלק  אנכית. 
 153 ו-   107 של  רוחב  במידות  פרופילים 
נדרש.  גובה  בכל  לחיתוך  הניתנים  מ"מ 
בקצות הפרופיל מורכבים מכסי פלסטיק 
מוזרק. הפרופילים תוכננו כך שישמרו על 

מראה זהה ליתר תצורות המערכת.

מוברגים  המוזרק  הפלסטיק  מכסי 
לנקודות ייעודיות בגוף הפרופיל ומוצעים 
שחור  אפור,  גימור:  אפשרויות  בשלוש 
ובציפוי כרום ניקל מבריק ייחודי המעניק 

לשלט מראה יוקרתי.

הפלסטיק  מכסי   LE-P בתצורת  בשלטים 
של  והתחתון  העליון  בחלק  מותקנים 

השלט.

חלק  משטח  כולל  הפרופילים  מבנה 
ויניל  עם  לשימוש  המעולה  ואחיד 
וכן מסילה צידית עדינה  ישירה  בהדבקה 
מודפס  בנייר  שימוש  המאפשרת  ביותר 
ושקף מגן קדמי עד לעובי של כ- 1.6 מ"מ.

מ"מ,  ו-153   107 פרופיל:  גדלי  בשני 
שימוש  העושה   DBM תצורת  מוצעת 
פלסטיק  מכסי  עם  קצה  בפרופילי 
יותר  עבה  מלוח  חזית  שילוב  ומאפשרת 

עם פסי מגנט אחוריים

בגדלים  שלטים  מופיעים  זה  בפרק 
להזמין  ניתן  אך  שכיחים  סטנדרטיים 

שלטים כמעט בכל גובה נדרש.

וניתן  ביותר  פשוטה  השלטים  התקנת 
לעשות שימוש בדבק דו צידי בגב השלט 

ו/או בברגים נסתרים דרך מבנה השלט.
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LE Leader Edge 'סוג המערכת - לידר אדג
P Portrait  תצורת השלט - אנכית 
W רוחב השלט מ"מ
H גובה השלט מ"מ
EC  צבע  סיומות השלט - אפור

 - שחור
 - כרום  
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פרופילי המערכת: 107 ו- 153 מ"מ

התקנה לקיר עם דבק דו-צידי

התקנה לקיר בעזרת ברגים

מכסי פלסטיק ABS מוזרק בגימור ניקל, שחור ואפור



LE-Pwww.signal-il.co.il מערכות שילוט הכוונה

| אנכי שילוט חדרים 

5

6

שימוש  העושה   DBM בתצורת  שלטים 
פלסטיק  מכסי  עם  קצה  בפרופילי 
יותר  עבה  מלוח  חזית  שילוב  ומאפשרת 
עם פסי מגנט אחוריים. תצורה זו מעולה 
שילוט  נדרש  בהם  במקומות  לשימוש 
שילוב  נדרש  בהם  במקומות  ואו  קבוע 
מ"מ   3 של  לעובי  עד  קשיחים  חומרים 
מודפס  פרספקס  כגון:  השלט  בחזית 
וכו'. זכוכית  דיבונד,  לייזר,  בחיתוך   / 
בשלטים  זמינה   LE-P-DBM תצורת 
בגדלים  פלסטיק  במכסי  שימוש  העושים 

107 ו- 153 מ"מ בלבד.

דיבונד  ולוח  היקפית  מסגרת  הכוללת   LE-P-DBM תצורת 
עם פסי מגנט , שליפה קלה בעזרת מוצץ הוואקום.

שלט בתצורה משולבת : פס עליון עם שילוט קבוע וחלק תחתון מתחלף
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LE-P-107-50 מק"ט
50 מ"מ גובה

50 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-107-75 מק"ט
75 מ"מ גובה

75 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-107-105 מק"ט
105 מ"מ גובה

105 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-107-125 מק"ט
125 מ"מ גובה

125 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-153-50 מק"ט
50 מ"מ גובה

50 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-153-125 מק"ט
125 מ"מ גובה

125 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-153-75 מק"ט
75 מ"מ גובה

75 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-153-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-153-105 מק"ט
105 מ"מ גובה

105 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-153-210 מק"ט
210 מ"מ גובה

210 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LE-P-107-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט
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