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Skiltesystemet PlanSign er nu, som verdens eneste skilte-
system, blevet Cradle to Cradle miljøcertificeret - decem-
ber 2012.
 
Cradle to Cradle er en proces, hvor produkter genanvendes 
i kredsløb – vugge til vugge, hvilket betyder mindre belast-
ning af miljøet og en ny måde at tænke bæredygtigt byggeri 
på.   
 
En Cradle to Cradle miljøcertificering danner baggrund 
for en minutiøs analyse og vurdering af alle bestanddele 
i produktet, hvilket er foretaget af videnskabsfolk i både 
Hamburg og San Francisco. 

Design
Allerede i de indledende stadier vil en DanSign løsning blive desig-
net til at have så langt et liv som muligt, at være så fleksibel som 
mulig, og blive fremstillet i kvalitetsmaterialer, for derved at opnå en 
så lav miljøpåvirkning som mulig.

Modulære skiltesystemer
Den modulære opbygning af vores produkter gør, at holdbarheden 
for en DanSign løsning bliver yderligere forlænget sammenlignet 
med en ikke modulær, special designet løsning. Levetiden for en 
DanSign løsning er gennemsnitlig længere end en ikke standard 
løsning.
Dette skyldes blandt andet den høje grad af fleksibilitet som er ind-
bygget i vores systemer samt muligheden for lynhurtigt at lave æn-
dringer af de enkelte skilte på stedet.
Desuden kan enkelte komponenter let skilles ad og genbruges.

Vedligeholdelse
Den fleksibilitet der er indbygget i vores systemer, gør det enkelt 
for vores kunder selv at vedligeholde skiltningen. DanSign har et 
unikt magnetisk låsesystem. Låsesystemet gør på én gang skiltene 
tyverisikrede og lette at udskifte.

Udgifterne og mængden af arbejdskraft, der kræves for at opdatere 
og vedligeholde en skiltning, reduceres til et minimum. Ved at vælge 
en DanSign løsning, opnår man derved en så lav miljøpåvirkning 
som muligt, da livscyklus og levetid er lang.

Lager
DanSign garanterer, at alle vores standard systemer er tilgængelige 
i mindst 10 år efter indkøb. Vi giver dermed vores kunder forsikring 
for, at man ikke behøver at skifte skiltesystem, fordi systemet er 
gået ud af produktion.

Hos DanSign er vi optaget af, at vores aktiviteter harmonerer med og overholder de højeste miljøstandarder.
Ved at vælge kvalitetsmaterialer øger det vores produkters levetid.
Cradle to Cradle tankegangen tænkes ind i vore produktlinjer og senest er PlanSign systemet blevet Cradle to Cradle miljøcertificeret.


