PlanSign
Komplet skiltesystem i tidløst
design, robuste materialer
med unikt låsesystem.

PlanSign er et modulært skiltesystem med et omfattende program af skiltestørrelser og typer, der passer
indbyrdes sammen og kan kombineres på utallige måder. Det giver en ensartet skiltning i og omkring bygningen.
Design

Materialevalg

Det tidløse, minimalistiske design harmonerer med alle
miljøer, også fremtidens miljø. Skiltet er plant og monteres
med 5mm afstand til væg.

Skilteserien fremstilles af 5mm massiv aluminium med en
sølveloxeret overflade, der gør skiltet modstandsdygtigt
overfor f.eks. ridser og snavs.

Den kraftige 5mm skilteplade med de “bløde” affasede kanter og den matte, nærmest sølv satin-agtige overflade giver
skiltet et meget eksklusivt udtryk.

Valg af materialer gør systemet lige velegnet indendørs
udendørs.

Låsesystem

Montering

Magnetlåsesystemet er enkelt. En skjult fjederlås integreret i
selve skiltet låser skiltet, når det er monteret. Skiltet frigøres
igen ved brug af magnetnøglen.

Let at montere. Skiltet fastholdes mod monteringsbeslaget med
specialudviklede aluminiums nitter, som går i indgreb med spor
på skiltets bagside.

PlanSign har vundet
iF design award

PlanSign er Cradle to Cradle
miljøcertificeret

Cradle to Cradle er en proces, hvor produkter genanvendes
i kredsløb – vugge til vugge, hvilket betyder mindre belastning af miljøet og en ny måde at tænke bæredygtigt byggeri
på.
PlanSign er blevet tildelt iF design award for “bedste design”
på grund af sit design og fleksibilitet, som gør systemet ideelt
til skiltning af store bygningskomplekser som hospitaler, universiteter, firmadomiciler mv.

PlanSign skiltet er Cradle to Cradle miljøcertificeret og har
været igennem en minutiøs analysering/vurdering for at få
denne udmærkelse. Det bæredygtige valg, hvis der tænkes

og

PlanSign serien indeholder et omfattende
program af størrelser og konfigurationer, således
at man kan opnå en ensartet og harmonisk
skiltning hele vejen gennem byggeriet.

- V
 ægskilt, vingeskilt, nedhængt skilt, møderumsskilt, tavle og bordskilt.
-	
Paperflex skilt til standard papirformater, til
egen hurtig opdatering af informationer.
- Skiltepylon som infostander.

A5 paperflex skilt

PlanSign magnetlåsesystem.

Det låste skilt frigøres ved
brug af magnetnøglen

PLH design

PlanSign er designet i samarbejde med PLH design
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