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Produktblad
Skyltar - Plastskyltar v1.0

Skyltar - Plastskyltar

Rätt skylt på rätt plats
Skyltar är budskapsbärare som ska hjälpa oss att hitta rätt, 
informera, locka till köp, pryda, förgylla och sprida glädje.

Skyltar fyller många syften och variationen på utförandet 
begränsas endast av fantasin.

Man kan dela in skyltar efter utförande, material och använd-
ningsområde. Nedan så har vi en sammanställning på olika 
skylttyper och deras användningsområden.

Forex Classic – PVC
Ett mycket prisvärt och lättviktigt alternativ som passar i 
många skyltsammanhang. Vi lagerhåller skivtjocklekarna 1, 2, 
3, 5, 6 och 10 mm.

Den jämna ytan är exemplarisk för applicering av bilder och 
texter. Skivorna kapas eller värmebockas efter behov. Fräsning 
är idealisk och mycket passande för produktion av bl.a. före-
tagslogotyper och texter.

Forex Smart – Polystyren
Lättviktsplattan med ett ytskikt av UV-resistent ¨high impact¨ 
polystyren och en kärna av skummad polystyren. Mycket 
lämplig både för inom och utomhusmiljöer (utomhus upp till 2 
år). Kan kapas till önskat format och kläs med både text och 
bild.

Akryl - I folkmun kallad plexiglas
Akryl är möjligheternas material! Materialet är UV- och väder-
beständigt och har bra optiska egenskaper, god slagstyrka, ett 
brett sortiment av färger och många spännande ytskikt. 
Dessutom har skivorna bra hållbarhet och är fem gånger 
stärkare än glas. Akrylen är färgstabil och går att skära, bocka, 
borra, fräsa, limma, forma och kantpolera. Finns i både extru-
derad och gjuten kvalité. 

Tillbehör
Våra skyltar kan förses med en mängd olika tillbehör t.ex. 
vinklar, beslag, stolpfästen, markfästen, wire system, distanser,  
aluminiumprofiler, spotlights och LED-belysningar m.m.


