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ה-  מערכת  של  התצורה  היא   LEPF-P
Leader Edge לשלטי דגל אנכיים הניצבים 

מקיר עם אביזרי הרחקה דקורטיביים.

יחידות  שתי  על  מבוססים  הדגל  שלטי 
צמודות גב אל גב על גבי פלטת אלומיניום 
אביזרי  בעזרת  לקיר  המחוברת  מרכזית 
ניקל  כרום  בגימור  דקורטיביים  התקנה 

יוקרתי.

גם כאן מוצעות שתי תצורות:

רוחב  מידות  בשתי  מוצעת   LEPF-P
הקבועים  בפרופילים  שימוש  העושות 
107 ו- 153 מ"מ עם מכסי פלסטיק בחלק 

העליון והתחתון וכן שקף מגן קדמי.

רוחב: מידות  בחמש  מוצעת   LEF-PF-P 
105 , 125, 153, 210 ו- 300 מ"מ, מבוססת 
היקפית  אלומיניום  פרופיל  מסגרת  על 
חזית  בין  לבחירה  שלט  וחזית  אחידה 
דיבונד מלא לחזית דו שכבתית עם שקף 

מגן קדמי.

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

נדרש.

ייחודית,  בצורה  נעשית  השלטים  התקנת 
הדקורטיבים  ההרחקה  אביזרי  התקנת 
מכן  ולאחר  נסתרים  ברגים  עם  לקיר 
אלן  ברגי  בעזרת  ועיגונו  השלט  הצבת 

פנימיים.
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תצורת ה- LEF-PF-P במידות רוחב: 105, 125, 150, 210 ו- 300 מ"מ

תצורת ה- LEPF-P עם מכסי פלסטיק ושקף מגן קדמי.
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תצורת ה- LEF-PF-P עם חזית שילוט מדיבונד, הניתנת להצמדה בעזרת פסי מגנט נסתרים

התקנת השלטים נעשית בצורה ייחודית, התקנת אביזרי ההרחקה הדקורטיבים לקיר 
עם ברגים נסתרים ולאחר מכן הצבת השלט ועיגונו בעזרת ברגי אלן פנימיים.
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מידות גובה מומלצות )ניתן להזמין מידות גובה שונות, לפי הצורך( 

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

LEPF-P-107

LEPF-P-153
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LEPF-P-107-125 מק"ט
125 מ"מ גובה

125 מ”מ  105 מ”מ  מידת אינסרט

LEPF-P-153-125 מק"ט
125 מ"מ גובה

125 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LEPF-P-153-150 מק"ט
150 מ"מ גובה

150 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט

LEPF-P-153-210 מק"ט
210 מ"מ גובה

210 מ”מ  150 מ”מ  מידת אינסרט
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מידות מומלצות )ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך( 

מידות מומלצות )ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך( 

מידות מומלצות )ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך( 

LEFPF-P-105

LEFPF-P-125

LEFPF-P-150
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מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ    מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ    מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ    מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ
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LEFPF-P-105-125 מק"ט
125 מ”מ  105 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-125-125 מק"ט
125 מ”מ  125 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-150-125 מק"ט
125 מ”מ  150 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-150-150 מק"ט
150 מ”מ  150 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-150-210 מק"ט
210 מ”מ  150 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-125-150 מק"ט
150 מ”מ  125 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-125-210 מק"ט
210 מ”מ  125 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(
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מידות מומלצות )ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך( 

מידות מומלצות )ניתן להזמין מידות שונות, לפי הצורך( 

LEFPF-P-210

LEFPF-P-300
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מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ    מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ

מידת אינסרט נייר = גודל כללי - 3 מ"מ    מידת חזית שלט קשיחה = גודל כללי - 4 מ"מ
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LEFPF-P-210-125 מק"ט
125 מ”מ  210 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-210-150 מק"ט
150 מ”מ  210 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-300-150 מק"ט
150 מ”מ  300 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-300-210 מק"ט
210 מ”מ  300 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-300-300 מק"ט
300 מ”מ  300 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-300-400 מק"ט
400 מ”מ  300 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-210-210 מק"ט
210 מ”מ  210 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-210-250 מק"ט
250 מ”מ  210 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(

LEFPF-P-210-300 מק"ט
300 מ”מ  210 מ”מ  מידה )גובה x רוחב(
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