
TILLVERKNING
Bokstavskroppen tillverkas i aluminium eller i 3 mm infärgad akryl – beroende på hur skylten ska 
lysa. Front och sida lackeras eller folieras i önskad färg. För att ge bokstaven ett slitstarkt ytskikt 
lackeras bokstäverna med en vattenbaserad billack. Insidan på bokstaven lackeras vit för att ge 
bokstaven ett maximalt återljus. 

BELYSNING
Alla våra LED-skyltar bestyckas med lysdioder av högsta kvalitet. Vi kan erbjuda två olika 
varianter av belysning i skyltarna. Den ena är marknadens starkaske lysdioder på kedja, där dessa 
manuellt anpassas för en jämn och stark belysning. Den andra är vår unika lösning där en dator 
beräknar mängd och placering av lösa lysdioder, samt placerar ut dem i bokstaven. Belysningen i 
skylten blir då väldigt exakt och även den tunnaste och spetsigaste delen av en logotyp kan belysas. 

MONTAGE 
Montage av bokstäver kan ske antingen med stift på distans från fasad eller på en ram som 
lackeras i fasadens färg. Kablar monteras i en kabellist eller i ramen. Transformatorer placeras 
med fördel inomhus, eller i IP-klassad box på fasaden som lackeras lika fasadens färg.

INFORMATION OM LED-SKYLTAR
 » Används främst till lite större texter som ska ses på längre håll (se annars LPFLEX™)

 » Kraftfullt ljus

 » Lång livslängd 

 » Låg energiförbrukning

 » Miljövänlig – inga miljögifter vid tillverkning, inga skadliga restprodukter vid skrotning

Contura LED

Contura lyser genom del av, eller hela sidan av 
logotypen. Den kan också lysa genom en tunn 
ytterlinje på bokstavens front. Den är extra 
lämplig för mörka logotyper då de inte går att 
belysa i sin egen färg eftersom mörkt inte lyser.

EGENSKAPER
 » Tydlig dag- & natteffekt

 » Logotyptrogen i färg & form

 » Lämplig för svarta eller mörka logotyper samt 
svårlysta färger

 » Sida lyser helt eller delvis

 » Möjlighet till lysande konturlinje på fronten
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