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Produktblad
Skyltar - neon v1.1

Skyltar - Neonskyltar och LED-bokstäver

Profil 1 - Neonbokstav  
Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som brännlackeras eller 
anodiseras. Neonröret monteras på bokstavens front, vilket 
gör denna profil lämplig vid avståndsskyltar. 

Bokstaven monteras på ram av horisontella aluminiumprofiler, 
som lackeras i bakgrundens färg. För exklusivare utförande 
väljs koppar- eller mässingsplåt. 

Profil 2 - Neonbokstav  
Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som brännlackeras eller 
anodiseras. Neonröret monteras på bokstavens front, vilken är 
försedd med en avskärmningskant som koncentrerar ljuset 
samtidigt som det skyddar neonröret mot väder och vind.

Profil 2 är därför lämplig för avståndsskyltar. Bokstaven 
monteras på ram av horisontella aluminiumprofiler, som 
lackeras i bakgrundens färg. För exklusivare utförande väljs 
koppar- eller mässingsplåt.

Profil 3 - Bakåtlysande kanalbokstav 
Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt som lackas i valfri kulör. 
LED-belysning monteras på bokstavens bakstycke och ljuset 
betraktas indirekt mot bakgrunden, en s.k. corona-effekt. 
För exklusivare utförande väljs koppar- eller mässingsplåt.

Profil 4 - Framåtlysande kanalbokstav med plåtlist 
Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som brännlackeras eller 
anodiseras. Fronten tillverkas akrylplast, som fästs till 
bokstavens sida med en plåtlist. Fronten folieras med valfri 
folie eller printad dekor. För exklusivare utförande väljs 
koppar- eller mässingsplåt.

LED-belysning monteras inuti bokstavskroppen och skyddas 
därigenom mot yttre åverkan. 

 
Profil 5 - Framåtlysande kanalbokstav med plastlist
Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som brännlackeras eller 
anodiseras. Fronten tillverkas akrylplast, som fästs till 
bokstavens sida med en plastlist. Fronten kan folieras med 
valfri folie eller printad dekor. 

LED-belysning monteras inuti bokstavskroppen och skyddas 
därigenom mot yttre åverkan. 

Profil 5 rekommenderas ej när bokstavshöjden överstiger 1.200 
mm. För exklusivare utförande väljs koppar eller mässingsplåt.  
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Produktblad
Skyltar - neon v1.1

Skyltar - Neonskyltar och LED-bokstäver

Profil 6 - Framåtlysande kanalbokstav  
Bokstaven tillverkas av aluminiumplåt, som lackas i valfri kulör. 
Fronten tillverkas av akrylplast och folieras med valfri folie 
eller print. Akrylfronten fästes sedan i bokstavskroppens sidor. 

LED-belysning monteras inuti bokstavskroppen och skyddas på 
så vis helt från yttre påverkan. Slutresultatet blir en 
framåtlysande bokstav med en front utan plast eller plåtkant.

Skyltar - Pro�lbokstäver

Bokstäver tillverkade i aluminiumplåt som kan monteras på t.ex 
en husfasad. Ej ljussatta men kan punktbelysas med spotlights.

Profil 01 - Obelyst kanalbokstav
Kanalbokstäverna tillverkas av aluminiumplåt som kan lackeras 
i valfri kulör. För exklusivare utförande väljs koppar, mässing 
eller rostfritt.

Montering - Allmän information

Bokstaverna monteras som regel med distans från fasaden. För enklast möjliga montering och minimal 
håltagning i fasaden använder man horisontella aluminiumprofiler som lackats i samma färg som 
fasaden/bakgrunden.


