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Window Navneskilte med signal til omverdenen. 
Navneskilte i ABS-plast til graverede navne. 

Elegante og lette med et slidstærkt ydre. 
Vort mest populære navne- og reversskilt er mulig at udnytte med logo og udskifteligt navnefelt. 

Vælg mellem et bredt sortiment for at tilpasse forskellige logotyper. 
Kan leveres versioner, i flere farver, samt guld og sølv, og med mange forskellige fæstningsanordninger 

 
Farvekode og kombinationer - Folier på hvide skilte 

 
 Folier på sorte skilte 

 
- få vor printskabelon tilsendt via e-mail 

 

 
31-5800-20 

67 x 55 
Paul Sampleman Possible to open for changing names 

 
31-5301-30 

67 x 40 mm.. 
 

31-5500-01 
67 x 40 mm.. 
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31-5300-20 

67 x 34 mm.. 

 
Window 31-5900-01 

69´x 42 mm.. 

 
31-5700-04 

67 x 55 mm.. 

 
Window plast 31-5302-20 

67 x 48 mm.. 

 
Window plast 31-5600-30 

67 x 55 mm.. 
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Alle skilte kan leveres i guld og sølv. 

 

 
 

 
 

 
 

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. 

 


