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Vista Systems
- indendørs og udendørs i West Palm Beach
Vista Systems bueramme skilteløsninger er for nylig installeret i de renoverede kontorer i Social
Security Ad-ministration i West Palm Beach. Slutbrugeren ansatte en arkitekt og et byggefirma til
renovering af kontorbygningen, hvor skiltning var et krav for at være ADA-kompatibel. Designet
skulle være i overensstemmelse med specifikationerne fra arkitekten, og efter de gældende regler og forskrifter.
Et centralt element var et omfattende system til både inden- og udendørs skilt-ning, der vil gå
hånd i hånd med det overordnede design.
Et hundrede forskellige skilte blev valgt - vægrammer, ADA-skilte til kontorer, suspenderede
skilte, pyloner og monterede skilte – der hver for sig og til sammen bidrager til et sammenhængende system, der gør det muligt at finde vej.
Hele projektet fra start til slut, tog to måneder, herunder grafiske arbejde, produktion og
installation på stedet.
>> Vista Systemløsninger kan bruges til både indvendige og udvendige applikationer.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/005/sider/005_1.htm
> http://www.vistasystem.com/ap/html/danskskiltereklameaps-126826.html
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