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ELEGANT INDEN- OG UDENDØRS SKILTESYSTEM 
- til montering af tekster - streamers - logoer - bogstaver - og lys, eller noget helt andet. 

www.danskskiltereklame.dk 

Formgivning og industrielt design for virksomhed 
til ind- og udvendig brug, med belysning, 
samt alt i tekstmonterede og tekstklare skilte, 

til alle opgaver, efter Deres ønske. 

Herunder er vi glade for at kunne introducere et skiltesystem til brug i stort set alle sammenhænge, 
og brugbare såvel indendørs som udendørs. 

 
Skiltesystemer 
Skiltepyloner 

Design 

 

Når De vælger Sign Craft design får De 
et stærkt koncept, der bringer Dem 
videre i eksklusiv skilte og skiltning. 

 
Uanset om det gælder projektløsninger, 

eller salg af standardskilte, kan vi 
medgive rådgivning og løsning af 

mange arter. 

Med et fagligt håndelag, bredt 
materialekendskab, og viden om 

forskellige virksomhedskulturer - små 
som store, vil designet altid give Dem 

en optimal skilteløsning, der er tilpasset 
det aktuelle behov. 
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Tidløst, elegant og funktionelt  

  

   

  
 

Flexibel - magnetiske tekstpaneler. 
 

Vægskilte 

 

Flexibel er et elegant interiørsystem der kan tilpasses ethvert miljø.
Flexibel er designet så det er velegnet til virksomheder og 
institutioner, hvor der løbende sker ændringer på lokalets brug eller 
personalets placering, idet tekstpanelet er let at udskifte. 

 

 

 
Systemets bagplade er udført i en Alu-Zink plade med 
fordybning til tekstpanel, og en overfladebehandlet 
magnetstrimmel, hvor grafikken påføres som print, silketryk 
eller klæbetekst.  
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 Zi-sign  
- udført i glas eller acryl. 

Meget fleksibelt 
- print selv nye tekster til udskiftning.  

 
Med Zi-sign skiltesystem kan De få et smukt og elegant gennemgående design til Deres informationsopgaver. 

Skiltesystemet består af et bredt udvalg af skiltepaneler med holder i messing eller aluminium. 
Holderne fås poleret, glasblæst, eller silkemat lakeret. 

 
Vægskilte - bordskilte. 

- Glas - 

  

 

 
  

  

 
  

 
  

  

Skiltepanelerne leveres i 10 mm. hærdet glas eller 
acryl med en effekt af glaslook, samt lakeret 
overflade. 
Sæt i og skift ud med tekst i print. 
Selvklæbende tekster eller silketryk i valgfri farve. 
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- Acryl - 

 

Sæt i og skift ud efter behov med tekst i print.  
Selvklæbende tekst eller silketryk i valgfri farve. 

 
Med Zi-sign skiltesystem får Deres virksomhed og medarbejdere en helt ny identitet, 

med en smuk helhed i skiltningen.  

Skiltesystemet består af et bredt udvalg af 
skiltepaneler med holder i messing eller 
aluminium. Holder får poleret, glasblæst eller 
silkemat lakeret. 
Skiltepanel leveres i 10 mm. acryl som har et 
smukt og elegant look som glas. 
Skiltepanel i acryl leveres med en overflade i klar 
eller med en effekt af sandblæst glas samt poleret 
kant. 

Zi-sign omfatter oversigtstavler, etagetavler,  
rumskilte samt bordskilte. 
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- Hærdet glas - 

 

Med Zi-sign skiltesystem kan De få et 
smukt og elegant gennemgående 
design på Deres informationsopgaver. 
Skiltesystemet er et tidløst, elegant og 
funktionelt skiltedesign, som består af 
et bredt udvalg af tekstpaneler med 
holder i messing eller aluminium.  

 

Holder fås poleret, glasblæst eller silkemat lakeret. 
Tekstpaneler leveres i 10 mm. hærdet glas med poleret kant, overflade i klar 
glas eller med en effekt af sandblæst glas. 
Zi-sign i glas er velegnet til genbrug. Da det er en hård og ridsefri overflade 
kan man fjerne gammel grafik og påføre et nyt. 

Systemet omfatter oversigtstavler og etagetavler til uden- og indendørs brug samt rum- og bordskilte. 
Tekster udføres i print eller silketryk i valgfri farver.  
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- Lakeret - 

 

 

Zi-sign lakeret skiltepanel er et komplet interiør system, der kan 
tilpasses ethvert miljø. Systemet består af et bredt udvalg af 
paneler, der giver mulighed for en optimal skilteløsning. 
Systemet kan lakeres i mange farver og vil derfor altid harmonere 
med omgivelserne eller danne kontrast til disse. 
Systemet omfatter oversigtstavler, etagetavler, henvisningstavler, 
rumskilte og bordskilte. 

Zi-sign leveres med skilteholder i messing 
eller aluminium. Holderen fås poleret, 
glasblæst eller silkemat lakeret. 
Al tekst udføres i silketryk. 
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ISO-sign 
Elegant og fleksibelt. 

 
Vægskilte - bordskilte - henvisningsskilte. 

 

Med ISO-sign får De et 
smukt, elegant og fleksibelt 
design på Deres 
informationsopgaver. 
Systemet er designet så det er 
velegnet til virksomheder, hvor 
der løbende sker ændringer på 
lokalernes brug eller personale 
placering, idet panelerne er lette 
at skifte, uden brug af værktøj. 

 

 

Systemets bagplade er udført 
i Alu-Zink plade og tekstpanelet 
har en kraftig magnet på 
bagsiden som holder det på 
plads. 
Systemet kan lakeres i mange 
farver og kan desuden fås i 
blankpoleret aluminium 
Al tekst og grafik udføres i 
serigrafitryk. 

 
Lad os give et bud på deres næste opgave!

 


