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Esztétika és funkció egyben.

03:PLATO

A Plato a multifunkcionális jelölőrend-

szerek zászlóshajója. A vonzó design 

tökéletes összhangban van a kis és nagy 

méretet igénylő elgondolásokkal, legyen az 

irodai felirat, vagy útbaigazító tábla.

A Plato használatával leegyszerűsödik a 

változások kezelése, a régi feliratokat saját 

kezűleg cserélheti bárki az aktuálisra.

A Plato könnyen kezelhető és hosszú

évekre biztos megoldást nyújt.

MÉRETVÁLASZTÉK

Az Alu-Sign a Plato megalkotásával a mai 

kor elvárásainak megfelelő rendszert alkotott 

letisztult, íves, eloxált kerettel, átlátszó 

tükröződésmentes víztiszta PVC burkolattal. 

A borítás tapadókorongok segítségével 

A széles profilválaszték 90, 120, 150, 210, 

300 mm-es elemekből áll. A Plato 

függeszthető, falra szerelhető vagy egy- és 

kétoldalas változatban asztalra állítható.

A Plato-val saját tervezésű, számítógépről 

nyomtatott felirat, cég embléma, ábra 

helyezhető el, és olyan gyakran cserélhető, 

ahogy szükséges.

Mint minden Alu-Sign terméket, a Plato-t is 

folyamatosan raktárról szállítjuk. A rendszer 

sima, eloxált és festett kivitelben kapható. 

Szerelése kétoldalas ragasztó használatával 

vagy csavarozással lehetséges.

könnyen mozgatható. Ha szükséges, a falra 

szereléshez csavarokat biztosítunk.

90 mm

120 mm

150 mm

210 mm

300 mm
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Kategóriája a minőség.

03:PLATO+

MÉRETVÁLASZTÉK

Hab a tortán… Azoknak, akik valami külön-

legeset alkotnának a feliratozásban. Egy 

egyszerű pattintás és máris helyén a felirat. 

Tekintetet vonzó asztali és fali rendszer.

A készítő fantáziája szabhat csak határt a 

felirat készítésében. Nyomtasd ki, helyezd 

az alumínium keretbe és már kész is a 

felirat! Kétoldalas ragasztóval vagy 

csavarozással szerelhető a falra.

Az alumínium táblarendszer kiegészíthető 

átlátszó acryl burkolattal, mely 

tapadókorongok segítségével cserélhető.

Választéka 75, 105, 150, 210, 300 mm-es 

elemekből áll.

A rendszer mind függőleges mind vízszintes 

irányban felszerelhető. Ha már a falon van, 

és a felirat változtatásra szorul, elég csak a 

burkolatot leszerelni a cseréhez.

Csakúgy, mint a többi Alu-Sign termék, a 

Plato+ is egyedülálló és rugalmas.

75 mm

105 mm

150 mm

210 mm

230 mm



03:PLATO

04:TOTEM

05:HIGHLIGHT

01:INDOOR

02:OUTDOOR

U
ta

t m
uta

tun
k

Az  Alu-Sign specialistája:


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4

