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Space navne- og reversskilte 
Navneskilt i massivt aluminium. 

Klassisk design i moderne materialer. Meget lette at bære og meget slidstærke. 
Flere muligheder for fæste. 

Kan leveres i etui, der sikre en længere holdbarhed. 
- få vor printskabelon tilsendt via e-mail 

 

 
31-6305-22                                                        31-5307-32                
59 x 34 mm..                                                     67 x 40 mm..            

Available with Rounded edge only                  Window Badge for changig names    
         

 
31-6202-22 

68 x 25 mm.. 

 
31-6301-32 

64 x 30 mm.. 

 
31-6301-22 

64 x 30 mm.. 
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31-6303-22 

54 x 37 mm.. 
 

31-6305-32 
59 x 34 mm.. 

Alle skilte kan leveres i guld og sølv.  

 
 

Tilbehør. 
Som standard leveres alle skilte med sikkerhedsnål som hæfte. 

Der er mulighed for i tilvalg at erstatte dette med magnethæfte, der sikre en problemløs hæftning på alle 
underlag 

- uden at ødelægge tøj, etc.. 

 
 

71-0230 
Standard hæfte med sikkerhedsnål 

 
74-0560 

Magnethæfte med to magneter 

 
Standardetui til 

CLASSIC, IDENT TOP and SPACE reversskilte 

 
 

71-0400 
Læderetui Option 

Etui kan tilkøbes til alle metalskilte (standard). Læderetui (tilvalg) 
 

På den næste side har De muligheden for at designe tryk, størrelse og placering som De vil  
- prøv det - klik her! 

Send gerne resultatet med Deres logo i .eps - eller .AI-format 
med angivelse af den pantonefarve De ønsker logo og tekst i. 

Produkterne kan ses i vort katalog - hent det i PDF-format her. 
 

 


