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LEF

LETS

שילוט חדרים בעיצוב חדשני ,עם
חזית שטוחה במבנה של מסגרת
היקפית.
ה LEF -מוצע בטווח רחב של מידות
וחזיתות שילוט ממגוון חומרים.

שילוט שולחני עם חזית שטוחה בקו
חדשני.
ה LETS -מוצע במגוון רחב של מידות.

שילוט חדרים
שילוט חדרים אנכי

LE-P

שילוט חדרים אופקי

שילוט חדרים עם חזית שטוחה
בתצורה אנכית ,עם מכסי
פלסטיק .ABS
ה LE-P -מוצע ב 2 -מידות רוחב
סטנדרטיות 107 :ו 153 -מ"מ
ובמגוון מידות גובה לבחירה.

LE-L
שילוט חדרים עם חזית שטוחה בתצורה
אופקית ,עם מכסי צד מפלסטיק .ABS
ה LE-L -מוצע ב 3 -גבהים סטנדרטיים:
 107 ,55ו 153 -מ"מ ובמגוון מידות אורך.
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שילוט מבואה אנכי

שילוט מבואה אופקי

LEF-D-L

LEF-D-P

שילוט מבואה עם חזית שטוחה
לגודל בינוני וגדול ,במבנה מסגרת
היקפית המאפשר מגוון גדול של
גדלים ושיטות שילוט.

שילוט הכוונה עם חזית שטוחה.
אפשרות לפסי שילוט נפרדים
המוצמדים בעזרת סרט מגנטי.
מידות רוחב מוצעות בין  300מ"מ
ל 700 -מ"מ.

שילוט תלוי
שילוט תלוי אנכי

שילוט תלוי אופקי
LE-DS-L
שילוט תלוי עם חזית שטוחה
בתצורה אופקית ,הבנוי משתי
יחידות שילוט מוצמדות גב אל גב.
מגוון מידות וחומרים לבחירה.

LEF-D-DS-P
שילוט הכוונה תלוי עם חזית שטוחה
רב שורתי בתצורה אנכית ,הבנוי
משתי מסגרות מוצמדות גב אל גב.
מוצע ב 3 -מידות רוחב500 ,400 :
ו 600 -מ"מ.
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שילוט דגל
שילוט דגל אנכי

שילוט דגל אופקי

LEPF-L

LEPF-P

שילוט דגל דו-צידי שטוח בתצורה
אופקית.
ה LEPF-L -מוצע ב 5 -מידות גובה
סטנדרטיות210 ,150 ,125 ,105 :
ו 300 -מ"מ .מידות אורך לפי הזמנה.

שילוט דגל דו-צידי שטוח בתצורה
אנכית ,עם מחברי התקנה צידיים.
ה LEPF-P -מוצע ב 5 -מידות רוחב
סטנדרטיות210 ,150 ,125 ,105 :
ו 300 -מ"מ.

אודות המערכת
סיגנל מערכות שילוט גאים להציג את מערכת ה ,LEADER EDGE -הפיתוח האחרון בתחום מערכות שילוט הפנים וההכוונה.
מערכת ה LEADER EDGE -הינה מערכת פרופילים ייחודית עם חזית שטוחה אשר תוכננה תוך התחשבות בדרישות העיצוב העדכניות
ביותר ומצטיינת במראה דק ,חד ויוקרתי המתאפשר על ידי שימוש בטכנולוגיות ייצור חדשניות.
מערכת ה LEADER EDGE -מציעה מסגרות אלומיניום לשילוט פנים והכוונה עם חזית שטוחה בעלת עובי מינימלי של כ 10.5 -מ"מ
עם שולי צד היקפיים דקים ועדינים בעובי של כ  1.8מ"מ בלבד .חיתוך זוויתי של פרופיל המערכת וחיבורו בעזרת כלי ייעודי,יוצר
מראה אחיד נקי ועכשווי בגימור איכותי ומדויק .את מסגרות השילוט ניתן להזמין כמעט בכל גודל נדרש.
מערכת ה LEADER EDGE -הינה מערכת שילוט הכוונה שלמה הכוללת שלטי חדר ,שלטי מבואה עם פסי שילוט נשלפים ,שילוט דו
צידי תלוי ,שלטי דגל ומעמדים שולחניים במספר אפשרויות גימור לבחירה.
תכנון המערכת מאפשר שימוש במגוון חומרים ושיטות ליצירת חזיתות שילוט מרהיבות וייחודיות המאפשרות שימוש בשיטות
שילוט עדכניות כגון הדפסה על גבי חומרים קשיחים כמו זכוכית ,פרספקס ,דיבונד ,PVC ,עץ ועוד ,עד לעובי של כ 3 -מ"מ ,תוך
שמירה על עובי כללי מינימלי של כ 10 -מ"מ ,עם אפשרות שליפה והצמדה מהירה העושה שימוש בפסי מגנט נסתרים.
על מנת להתאים את המערכת לשימוש בכל סוגי הפרויקטים ,מוצעים בנוסף  3פרופילים ייעודיים חסכוניים ברוחב קבוע
של  ,107 ,55ו 153 -מ"מ ,השומרים על מראה זהה וניתנים להזמנה בכל אורך נדרש ,לשימוש עם גרפיקה בהדבקת ויניל
ישירה או עם אינסרט נייר מודפס ושקף מגן .לשלושת הפרופילים מוצעים פקקי סגירה מ ABS -מוזרק איכותי
בגימור אפור ,שחור וציפוי כרום ניקל ייחודי ,המוברגים לתעלות ייעודיות בגוף הפרופיל ושומרים על מראה אחיד
עם יתר מכללי המערכת.
הצוות המקצועי בסיגנל מערכות שילוט עומד לרשותך לכל שאלה או ייעוץ בכל עת וישמח ללוות אותך בפרוייקט
השילוט הבא שלך.
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