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 PD-TT-WH
מעמד רצפתי עם מידוף 

לפרוספקטים, חד/דו צידי 
ומיתוג עליון מתחלף.

 PD-W
מעמד רצפתי עם מידוף 

לפרוספקטים, חד/דו צידי 
 ואפשרות למיתוג עליון מתחלף.

 PD-TTF-W
מעמד רצפתי לפוסטר עם 

מסגרת קפיצית ומדף חד/דו 
צידי לפרוספקטים.

 PD-LB-36-TF-W
מעמד רצפתי עם גוף מרכזי שטוח 

לפוסטר עם מסגרת קפיצית 
ואפשרות לתוספת כיסים לפרופקטים  

חד/דו צידי.

PD-W-LB-36-AC
מעמד רצפתי עם גוף מרכזי 
שטוח וכיסים לפרוספקטים, 

חד/דו צידי ואפשרות למיתוג 
 עליון מתחלף.

 ניתן להזמין במגוון גדלים.
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 PD-LB-36-J-AC
מעמד רצפתי יוקרתי עם גוף 

מרכזי שטוח, המאפשר מיתוג 
ויחידה עליונה משופעת הניתנת 

 ליישום עם מגוון מערכות.
מעולה להצגת תפריטים ותאור 

מוצרים סמוכים.

 PD-LB-36-F
מעמד רצפתי יוקרתי עם גוף 

מרכזי שטוח, המאפשר מיתוג 
ויחידה עליונה נשלפת המאפשרת 

החלפת אינסרט מודפס.

 PD-LB-36-AC
מעמד רצפתי יוקרתי עם גוף 

מרכזי שטוח, המאפשר מיתוג וכיס 
פלסטי שקוף בחיתוך לייזר להצבה 

קלה ומהירה של אינסרט מודפס.

 PD-TF
מעמד רצפתי נייד עם רגל מרכזית 

 ומסגרת קפיצית, חד/דו צידי.
ניתן לשלב מספר מסגרות על 

אותו עמוד מרכזי.

 PD-TJ
מעמד רצפתי נייד עם רגל מרכזית 

ומסגרת קפיצית מוצבת בשיפוע, 
מעולה להצגת תפריטים ותאור 

מוצרים סמוכים.

 PD-TS
מעמד רצפתי נייד עם רגל 

מרכזית ויחידת תצוגה עליונה 
קמורה דו- צידית בעלת דפנות 

צד קפיציות להחלפה קלה 
של אינסרט מודפס. מעולה 

להכוונה ופירוט אירועים 
מתחלפים.
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 PD-LB-LED
מעמד רצפתי יוקרתי מואר 

בתאורת LED עוצמתית עם 
מסגרת קפיצית חזיתית להחלפה 

 קלה של אימג' מודפס.
ניתן להזמנה במגוון גדלים.

 PD-D
מעמד רצפתי נמוך להצגת פוסטר 

קבוע / מתחלף, עם חזית קמורה 
ממגוון המערכות מתוצרתנו עם / 
בלי דפנות קפיציות . ניתן להזמין 

מתקן עם תאורה פנימית.

 TRIO-TOTEM
מעמד רצפתי עם חזית קמורה 

המתאים לשילוט קבוע / מתחלף 
 מואר / לא מואר.

ניתן להזמנה במגוון גדלים.
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 PD-P
מעמד רצפתי פונקציונאלי הכולל מתקן 

עליון דו צידי עם פרופילי צד קפיציים 
ואפשרות לתוספת  מידוף לפרוספקטים.

 PD-TTS
מעמד רצפתי גבוה לפוסטר עם 

מתקן עליון קמור עם דפנות 
קפיציות להחלפת פוסטר קלה.

 סדרת TT מבוססת על עמוד 
מרכזי מאסיבי ובסיס פלדה .

 PD-HF
סדרת המתקנים H הכוללת שלדה 

מודולארית מפרופילי אלומיניום דקורטיביים 
קלי משקל אך חזקים ומאפשרת שילוב כל 

מערכות התצוגה מתוצרתנו כמעט בכל גודל 
להצגת פוסטרים ועוד. ניתן להוסיף גלגלים .
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מערכות שילוט בע”מ סיגנל 
, א. ת. חדש ראשל”צ 20 א’ רח’ אליהו איתן 

03-9088618 03-9088620, פקס.  טל. 
info@signal-i l.co.i l דוא”ל: 

www.signal-i l.co.i l

סיגנל מערכות שילוט מציעה מגוון רחב של מתקני תצוגה איכותיים בעלי מראה יוקרתי להצגת 
ושילוט הכוונה. כל המתקנים הינם מייצור מקומי כחול-לבן,  פוסטרים, פרוספקטים, שילוט מואר 
מבוסס  המתקנים  עיצוב  זמן.  לאורך  גבוהה  בעמידות  ומצטיינים  הגלם  חומרי  ממיטב  מבוצעים 
על מגוון מערכות פרופילי אלומיניום מודולאריות מתוצרתנו, המאפשרת שילוב ליצירת מגוון רחב 

מאוד של אפשרויות עיצוב, המותאמות לצרכי הלקוח.

מוסדות  כנסים,  מרכזי  מלון,  בתי  אקדמיים,  מוסדות  ממשלה,  משרדי  המובילים:  לקוחותינו  בין 
ציבור, אולמות בידור, חברות מסחריות מובילות ועוד.

 PODIUM
מגוון דוכני נואמים מקצועיים בעיצוב 

יוקרתי עם אפשרות שילוב שלל המערכות 
מתוצרתנו להתאמה לדרישות הלקוח כולל 

תוספת גלגלים ומיתוג.


