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Produktblad
Skyltar - Ljuslådor v1.1

Skyltar - Ljuslådor
Enkelsidig ljuslåda - SP 16 
Användning: Skyltlåda avsedd att placeras mot fasad eller på tak.

Utförande: Stommen eller lådan tillverkas av extruderad 
aluminiumprofil, ca 160 mm djup. Även baksidan tillverkas av 
aluminium med vertikala förstärkningar. Stommen blir 
förhållandevis stadig och därför passar denna typ av ljuslåda 
bra till skyltar i lite större format och för skyltar som ska 
monteras på fasad eller tak. Profilen finns i obehandlat 
utförande, anodiserad eller lackerad i valfri kulör. Fronten 
tillverkas av akrylplast och folieras med valfri folie eller print. 
Ljuskällan, LED eller lysrör, monteras inuti lådan. 

Dubbelsidig ljuslåda - SP 20
Användning: Skyltlåda avsedd att placeras stående, utstående 
från fasad eller hängande.

Utförande: Skyltlådans sida och list tillverkas av extruderad 
aluminiumprofil i 200 mm djup. Profilen finns i obehandlat 
utförande, anodiserad eller lackerad i valfri kulör. Eftersom 
skylten är dubbelsidig kan den monteras hängande, stående 
på backen eller utstående från väggen. Fronten tillverkas av 
akrylplast och folieras med valfri folie eller print. Ljuskällan, 
LED eller lysrör, monteras inuti lådan. 

Ljuslåda med utstående, lysande text - Profil 10
Användning: Skyltlådor, enkelsidiga eller dubbelsidiga. 

Utförande: En ljuslåda där såväl lådan som fronten är 
tillverkad av aluminiumplåt. De detaljer som man vill ska lysa 
fräses bort från aluminiumet varefter man tillverkar en 
motsvarande bokstav av 10 mm akryl som beläggs med folie. 
Akrylbokstaven monteras in i den urfrästa fronten. Detaljerna 
kommer att lysa i ytterkonturen och kan även lysa framåt om 
man använder translucent folie. 

  
Dekaperad plåtfront
Användning: Skyltlådor, enkelsidiga eller dubbelsidiga. 

Utförande: En ljuslåda där såväl lådan som fronten är 
tillverkad av aluminiumplåt. De detaljer som man vill ska lysa 
fräses bort från aluminiumet och förses med en akrylfront. 
Akrylen kan vara vit eller folierad i önskad färg.

Thinlite LED
Användning: Tunna, enkelsidiga ljusskyltar. 

Utförande: Slimmad design med en aluminium ram som endast 
är 19mm djup. Högkvalitativ LED med hög ljusstyrka, lång 
livstid och relativt låg energiåtgång.


