
Veggskilt / dørskilt

Innvendige skiltsystemer 

Signex lagerfører to alternative skiltsystemer 
hvor det er enkelt å bytte budskap. Begge er 
standardsystemer med papirbasert innhold 
som brukeren selv kan oppdatere. 
 
Signatur-serien er markedets mest fleksible skiltsystem 
med mange standardstørrelser og med mulighet for å 
lage en rekke spesialstørrelser og spesialløsninger, uten 
at det er snakk om kostnadskrevende spesialproduksjon.

I-Sign Flex er noe mer begrenset i størrelser og 
har samtidig et strammere design.

Begge systemene er særdeles brukervennlige og 
tar utgangspunkt i A-formatene som vi kjenner igjen 
fra papir.

SIGNATUR A4 I-SIGN FLEX A4



Signatur har en enkel og tiltalende design med 
store tilpasningsmuligheter.

Signatur består av en ekstrudert profil i natureloksert 
aluminium, bakplate og en frontplate i refleksfri akryl som 
holdes på plass oppe og nede av horisontale endestykker i 
plast eller aluminium. 

Systemet kan også spesiallages som uthengskilt og 
nedhengskilt. De fleste formatene kan i tillegg lages som 
bordmodeller eller som frittstående gulvmodeller på en 
spesiallaget fot.

Ønsket budskap printes på papir eller på transparent. 
Skiltet festes til dør eller vegg med dobbeltsidig tape eller 
med skruer gjennom bakplaten.

I tillegg til papirbasert budskap, er systemet også utviklet for 
taktile budskap i forbindelse med universell utforming.

Signatur er et moderne og fleksibelt skiltsystem som kan 
benyttes i de fleste sammenhenger.

Signex er behjelpelig med å designe maler for oppsett 
basert på firmaets logo, farger, skrifttyper og grafiske 
elementer, slik at man enkelt kan oppdatere skiltets variable 
innhold selv.

SIGNATUR



Signatur har mange bruksområder:

• dørskilt (kontor, møterom, toalett etc.)

• etasjeskilt

• etasjetavler

• heistavler

• informasjonsskilt

• parkeringsskilt

• universell utforming

I tillegg til skilting av kontorer, benyttes 
systemet av en rekke museer, samt helse- og 
utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. 

Ta kontakt for mer informasjon
www.signex.no/kontakt

© Signex AS
Opphavsrettighetene til denne tegning tilhører Signex AS. 
Tegningen, eller dens innhold kan ikke bekjentgjøres, 
kopieres eller på annet sett benyttes, uten vår skriftlige tillatelse

SAMMENSETNING

1  - ekstrudert profil i aluminium
2 - frontplate i refleksfri akryl
3 - print på transparent / papir / taktilt innlegg
4 - bakplate i aluminium
5 - horisontal plast eller aluminium profil
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Topp- og bunnstykke i aluminium

SIGNATUR OVERSIKT

Topp- og bunnstykke i plast

100 x 100mm
Art.nr: 101166

100 x 50mm
Art.nr: 101165

100 x 100mm 
Art.nr: 101167

210 x 60 mm
Art.nr: 101196 100 x 100 mm

Art.nr: 101182

100 x 50 mm 
Art.nr: 101181

100 x 100 mm
Art.nr: 101183

210 x 60 mm
Art.nr: 101195

148 x 210mm
Art.nr: 101171

A5

100 x 150mm
Art.nr: 101168

A6

100 x 150mm
Art.nr: 101169

A6

210 x 60mm 
Art.nr: 101180

210 x 60mm
Art.nr: 101179

210 x 297mm
Art.nr: 101175

A4

210 x 148mm
Art.nr: 101173

A5

148 x 210mm 
Art.nr: 101187

A5

210 x 148 mm
Art.nr: 101189

A5

210 x 297 mm
Art.nr: 101191

A4

100 x 150 mm
Art.nr: 101184

A6

100 x 150 mm
Art.nr: 101185

A6



I-Sign Flex er et enkelt og brukervennlig skiltsystem 
med et stramt design.

I-Sign Flex er laget i natureloksert aluminium med en 
frontplate i refleksfri akryl. Papirbasert budskap byttes 
enkelt ved å åpne en skjult fjærbasert mekanisme. 

Skiltene lagerføres i 6 standard størrelser, inkludert 
A-seriens dimensjoner. A6, A2 og A1 formater kan 
spesialbestilles. Systemet fremstår som meget slankt. 
Det bygger kun 9 mm og fås som veggskilt, uthengskilt 
og nedhengskilt.

Ønsket budskap printes på papir. Skiltet festes til dør 
eller vegg med dobbeltsidig tape eller med skruer 
gjennom bakplaten. 

I-Sign Flex er et enkelt og elegant skiltsystem som 
passer i alle miljøer.

Signex er behjelpelig med å designe maler for oppsett 
basert på firmaets logo, farger, skrifttyper og grafiske 
elementer slik at man enkelt kan oppdatere skiltets 
variable innhold selv.

I-SIGN FLEX



I-Sign Flex har mange bruksområder:

• dørskilt (kontor, møterom, toalett etc.)

• etasjeskilt

• etasjetavler

• heistavler

• henvisningsskilt

• informasjonsskilt

• parkeringsskilt

Ta kontakt for mer informasjon
www.signex.no/kontakt

MONTERING/BUDSKAPSENDRING

1 - fjærmekanisme
2 - skumtape på sider uten fjærmekanisme (3 sider)
3 - system for veggmontasje med skruer.
4 - ved åpning skyves akrylet mot siden uten skumtape
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Ramme i aluminium

I-SIGN FLEX OVERSIKT

100 x 150mm
Art.nr: 101168

210 x 60mm 
Art.nr: 101180

100 x 100mm
Art.nr: 101166 105 x 107mm

Art.nr: I-105107-W

148,5 x 150,5mm
Art.nr: I-148150-W

148,5 x 52mm
Art.nr: I-052148-W

148  x 210mm
Art.nr: I-148150-W

297 x 420 mm
Art.nr: I-420297-W

100 x 50mm
Art.nr: 101165

100 x 100mm 
Art.nr: 101167

210 x 60mm
Art.nr: 101179

100 x 150mm
Art.nr: 101169

100 x 150 mm
Art.nr: 101184

210 x 148 mm
Art.nr: 101189

210 x 297 mm
Art.nr: 101191

297 x 420 mm
Art.nr: 101194

297 x 210 mm
Art.nr: 101193

210 x 60 mm
Art.nr: 101196

100 x 100 mm
Art.nr: 101182

100 x 50 mm 
Art.nr: 101181

100 x 100 mm
Art.nr: 101183

210 x 60 mm
Art.nr: 101195

100 x 150 mm
Art.nr: 101185

148 x 210mm
Art.nr: 101171

A5

297 x 210mm
Art.nr: 101177

A4

A6

A6

297 x 420mm 
Art.nr: 101178

A3

210 x 297mm
Art.nr: 101175

A4

210 x 148mm
Art.nr: 101173

A5

148 x 210mm 
Art.nr: 101187

A5 A5

210 x 297mm
Art.nr: I-297210-W

A4

A3

A4

A3

A5

A4

A6

A6 **

Finnes også som bordskilt
Finnes også som uthengsskilt

A5/A4/A3 kan brukes som stående og liggende
A6/A2/A1 kan spesialbestilles
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