Binnenborden
Wilt u goed en snel een bord uitkiezen dan biedt deze
rubriek een helder en uitgebreid overzicht. Bij elk type
bord kunt u kiezen uit 6 uitvoeringen.
We starten deze rubriek met wandborden in een groot
aantal variaties. De meeste van deze zijn geschikt voor
een insert.
Voor ruimtes die extra moeten opvallen kiest u voor een
haaks-op-de-muur bord.
Of voor bijv. het aangeven van richtingen een compleet
plafondbord.
Vervolgens ziet u grotere richtings- en overzichtsborden, die eveneens in 6 varianten leverbaar zijn.
Indien dat gewenst is voor bepaalde ruimten, reguleert u
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het binnenkomen met handige vrij / bezet borden.
Een echt unieke categorie zijn onze aan- / afwezig
heidsborden, die wij exact op maat voor u maken.
Tot slot completeren de verplaatsbare standaardjes, met
borden uit deze rubriek erop, het geheel.

Wandborden. . . . . . . . . . . . .
Hangborden. . . . . . . . . . . . .
Haaks-op-de-muur borden. . . .
Richtings- en overzichtsborden.
Aan- / afwezigheidsborden. . .
Vrij / bezet borden. . . . . . . . .
Vrijstaande borden. . . . . . . . .
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Wandborden
Wandbord P

Dit wandbord heeft leuke ronde sponningen,
die fraai afgewerkt zijn met inbusboutjes.
Deze boutjes zorgen er tevens voor dat het
beschermplaatje, waarachter uw insert zit,
op zijn plaats blijft. Normaliter worden de
borden met de sponningen links en rechts
gemonteerd. De wandborden in breedte
134 en 164 mm kunnen ook voorzien
worden van een geïntegreerd schuifje ten
behoeve van vrij/bezet.

Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Wandbord Sy

Een mooi plat wandbord, van slechts
12 mm dik (waarvan 6 mm terugvalt), en
geschikt voor inserts. De kappen maken het
bord én zijn leverbaar in 9 frisse kleuren.
Het smalle kaderprofiel (4 mm breed) is
nauwelijks te zien, zodat de insert goed tot
zijn recht komt. De dikke beschermplaat
zorgt ervoor dat het wisselen van de
insert alleen maar kan door een kap te
verwijderen met een speciaal sleuteltje.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

Wandbord iX

De licht naar binnen vallende sponning van
dit systeem geeft het bord een rank en strak
uiterlijk. De kopse zijden worden afgewerkt
met grijze of zwarte kunststof kappen, die er
tevens voor zorgen dat het wisselen van de
inserts niet “te gemakkelijk” gaat. Normaliter worden de borden gemonteerd met de
kappen boven en onder, maar links en
rechts kan ook.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Wandbord PX

Een mooi rank deurbord van slechts
11 mm dik. De geanodiseerd aluminium
sponning rond uw insert is ruim 2 mm
breed. Dit wandbord heeft stalen hoek
stukjes, waardoor het systeem ook op
de lange duur mooi vormvast blijft.
Leverbaar in alle denkbare (DIN) maten.
De dikke beschermplaat wordt verwijderd
met een zuignap.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Wandbord F

Een mooi wandbord, van slechts 6 mm dik, en
geschikt voor inserts. Het smalle kaderprofiel
(2 mm breed) is nauwelijks te zien, zodat de
insert alle aandacht krijgt. De dikke beschermplaat, in combinatie met speciale sponningen,
zorgt ervoor dat het wisselen van de insert
alleen maar met een zuignap kan. Speciale
maten zijn ook leverbaar.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Wandbord U

Een mooi plat wandbord van slechts
10 mm dik. De geanodiseerd aluminium
panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218
en 248 mm hoog worden links en rechts
afgewerkt met een kunststof kap in grijs
of zwart. Deze kappen kunt u op de wand
schroeven of plakken. Dit wandbord
is alleen maar geschikt voor permanente
belettering.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.
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Hangborden
Hangbord P

Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten
de sponningen altijd boven en onder.
Het bord wordt kops afgewerkt met fraaie
geanodiseerd aluminium kappen.
Afhankelijk van het plafond verzorgen wij
een mooie ophangmethode voor u.
Eventueel kunt u meerdere borden onder
elkaar bevestigen met tussenbusjes.

Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Hangbord Sy

Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de
kappen links en rechts. De kappen zijn
leverbaar in 9 frisse kleuren. Het bord is
25 mm dik. De dikke beschermplaat, in
combinatie met de speciale sponningen
van 4 mm breed, zorgt ervoor dat het
wisselen van de insert alleen maar kan
door een kap te verwijderen. Het bord
wordt altijd met 2 kunststof plafond
ophangingen geleverd.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.
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Hangbord iX

Bij dit (dubbelzijdige) hangbord zitten de
sponningen altijd boven en onder. Het bord
wordt kops afgewerkt met geanodiseerd
aluminium afdekkappen. Afhankelijk
van het plafond verzorgen wij een mooie
ophangmethode. Eventueel kunt u
meerdere borden onder elkaar bevestigen
met tussenbusjes.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Hangbord PX

Een mooi plat, dubbelzijdig hangbord van
slechts 13 mm dik. De geanodiseerd
aluminium rand rondom is slechts 2 mm
breed. Het hangbord heeft stalen hoek
stukjes, waardoor het systeem ook op de
lange duur mooi vormvast blijft. Leverbaar
in alle denkbare (DIN) maten. Het hangbord
is niet geschikt voor inserts; een model dat
wel geschikt is voor inserts is op aanvraag
leverbaar.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Hangbord F

Een fraai en zeer rank ogend hangbord,
met een dikte van slechts 13 mm. U kiest
de hoogte en lengte van uw bord, afhankelijk van het aantal tekstregels en de vereiste
lettergrootte. Afhankelijk van het plafond
zoeken wij er een fraaie ophangmethode
voor u bij. Dit hangbord is niet geschikt
voor inserts; een vergelijkbaar model t.b.v.
inserts is wel leverbaar op aanvraag.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Hangbord U

Dit altijd dubbelzijdige hangbord is een
soort module. Bij gebruik van meerdere
onder elkaar worden deze modules met
nylon blokjes gekoppeld. De panelen
komen dus niet direct onder elkaar. De
blokjes zijn net als de dubbele e
 indkappen
in grijs of zwart leverbaar. Bij de bovenste
module worden de blokjes gebruikt om de
draden aan vast te zetten. De borden zijn
19 mm dik.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.

Haaks-op-de-muur borden
Haaks-op-de-muur bord P

Een pracht oplossing voor alle ruimten die
extra aandacht nodig hebben, zoals een
receptie of een openbaar toilet. Dit bord
wordt altijd dubbelzijdig geleverd en de
montage is altijd met de sponningen boven
en onder. Kops wordt het bord afgewerkt
met geanodiseerd aluminium kappen; de
kap voor op de muur heeft slobgaten voor
snelle montage.

Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Haaks-op-de-muur bord Sy

Dit haaks-op-de-muur bord is opvallend
door de fraaie wandsteuntjes. De kappen
zijn leverbaar in 9 frisse kleuren én zitten
altijd boven en onder. Ideaal voor bijv.
een receptie, wachtkamers, etc. Standaard
wordt dit bord dubbelzijdig geleverd. De
dikke beschermplaat waarachter de inserts
zit, kan eruit worden geschoven nadat één
van de twee kappen verwijderd is.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.

Haaks-op-de-muur bord iX

Een uitstekend idee voor ruimten, die extra
moeten opvallen, zoals een zusterpost of
een openbaar toilet. Dit bord wordt
standaard d
 ubbelzijdig geleverd, in
4 hoogtematen. Montage is altijd met de
sponningen boven en onder. Kops worden
de borden afgewerkt met geanodiseerd
aluminium kappen.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Haaks-op-de-muur bord PX

Een mooi plat, dubbelzijdig bord van
slechts 24 mm dik. De fraai vormgegeven
steun bevestigt het bord stevig op de muur.
De geanodiseerd aluminium sponning
rond uw insert is ruim 2 mm breed. Het
bord heeft stalen hoekstukjes, waardoor
het systeem ook op de lange duur mooi
vormvast blijft. Leverbaar in alle denkbare
(DIN) maten. De dikke beschermplaat
wordt verwijderd met een zuignap.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Haaks-op-de-muur bord F

Dit haaks-op-de-muur bord is opvallend
door de fraaie wandsteun. Ideaal voor bijv.
een receptie, openbare toiletruimten, etc.
Standaard wordt dit bord dubbelzijdig
geleverd. Het bord heeft een speelse kopse
detaillering.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Haaks-op-de-muur bord U

Dit dubbelzijdige haaks-op-de-muur bord
bestaat, net als het hangbord, uit 2 panelen
en 2 eindkappen. Uitermate geschikt voor
ruimten die net iets meer moeten opvallen.
De kunststof eindkappen zijn in zwart
of grijs leverbaar. Het bord wordt middels
het schroeven van de kap aan de muur
bevestigd. De dikte van de borden is
slechts19 mm.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.
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Richtings- en overzichtsborden
Richtings- en overzichtsbord P

Dit richtings- en overzichtsbord wordt
samengesteld uit het iets zwaardere
UNI-profiel, zodat de sponningen ook
zwaarder zijn. Kops is het bord afgewerkt
met geanodiseerd aluminium eindkappen.
Het bord is leverbaar zonder bescherm
plaat t.b.v. permanente belettering of mét
beschermplaat t.b.v. inserts.

Voor alle types en maten van systeem P gaat u naar blz. 29.

Richtings- en overzichtsbord Sy

Dit richtings- en overzichtsbord oogt
vriendelijk door de kunststof kappen. Hij
is qua dikte en kappen gelijk aan de
andere borden. De kappen zijn leverbaar
in 9 frisse kleuren. Het wisselen van de
insert gaat door met een speciaal sleuteltje één van de kappen te verwijderen,
waarna de beschermplaat eruit schuift.
Erg handig én ook zeer goed vandalismebestendig.

Voor alle types en maten van systeem Sy gaat u naar blz. 32.
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Richtings- en overzichtsbord iX

Dit richtings- en overzichtsbord heeft een
mooie strakke sponning. Hij leverbaar in
4 breedtematen en fraai afgewerkt met
geanodiseerd aluminium eindkappen.
De sponningen zijn iets groter dan die
van de wandborden uit deze serie. Dit bord
is leverbaar zonder beschermplaat t.b.v.
permanente belettering of met beschermplaat t.b.v. inserts.

Voor alle types en maten van systeem iX gaat u naar blz. 30.

Richtings- en overzichtsbord PX

Een mooi plat richtings- en overzichtsbord
van slechts 14 mm dik. De geanodiseerd
aluminium sponning rond uw insert is ruim
2 mm breed. Hij is leverbaar in alle denk
bare (DIN) maten. De dikke beschermplaat
wordt verwijderd met een zuignap. Het
unieke van dit systeem is dat ook deze
grotere borden hetzelfde ranke profiel
hebben als de andere (kleinere) borden.

Voor alle types en maten van systeem PX gaat u naar blz. 33.

Richtings- en overzichtsbord F

Een strak en mooi plat richtings- en
overzichtsbord. Dit bord is alleen maar
leverbaar in een dikker profiel, dat
overigens wel iets terugvalt. Het wisselen
van de insert gaat middels het wegnemen
van een zijprofiel, waarna de beschermplaat eruit schuift. Erg handig én ook goed
vandalismebestendig.

Voor alle types en maten van systeem F gaat u naar blz. 31.

Richtings- en overzichtsbord U

Bij dit richtings- en overzichtsbord kunt u
kiezen uit 3 soorten aluminium zijprofiel.
U bouwt het bord geheel naar wens op met
panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218
of 248 mm hoog. De breedte van de
borden maken wij ook precies op de maat
die u wenst. Een bord met meerdere
kolommen naast elkaar is ook mogelijk;
een eventuele kopregel kan dan zelfs over
de totale breedte van het bord doorlopen.

Voor alle types en maten van systeem U gaat u naar blz. 34.
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Aan-/afwezigheidsborden
Aan-/afwezig bord Standaard

Een werkelijk uniek aan-/afwezigheidsbord,
dat wij geheel op maat voor u maken,
precies voor het aantal personen dat u
wenst. Naast de regel t.b.v. aanwezig en
afwezig kunnen wij het bord een klein of
groot koppaneel geven voor bijv. een logo.
In dit bord schuiven de namen; de schuifplaatjes zijn uit dun grijs kunststof. De
heldere dopjes op deze schuifplaatjes
(bump-ons) zorgen ervoor dat u gemakkelijk kunt schuiven. Voor de randafwerking
links en rechts kiest u één van de drie
onderstaande aluminium zijprofielen. 

rechthoekig

kwartrond

afgeschuind

Aan-/afwezig bord De Luxe

De luxere variant van het type Standaard
hierboven. Ook dit bord is geheel op maat
te leveren. In deze versie blijven de namen
staan en schuift alleen het schuifje achter
de naam. De heldere dopjes op deze
schuifplaatjes (bump-ons) zorgen ervoor
dat u gemakkelijk kunt schuiven. Naast de
regel t.b.v. aanwezig en afwezig kunnen wij
het bord een klein of groot koppaneel
geven voor bijv. een logo. Voor de rand
afwerking links en rechts kiest u één van de
drie onderstaande aluminium zijprofielen.

rechthoekig

kwartrond

afgeschuind
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Vrij/bezet borden
Vrij/bezet bord U

Vrij/bezet bord P

Vrij/bezet bord iX

Vrij/bezet bord F

Dit vlakke vrij/bezet bord heeft een dikte van slechts 10 mm. Hij
wordt links en rechts afgewerkt met grijze of zwarte kunststof
kappen. De tekst kan vrij gekozen worden. Leverbaar in de hoogtes
31 en 62 mm. Het schuifje is uit dun grijs kunststof en een bump-on
wordt meegeleverd om het schuiven te vergemakkelijken. Het
vrij/bezet bord kan als onderdeel van een compleet wandbord
worden geleverd of als losstaand schuifje (zie inzet).

Dit licht gecurvde vrij/bezet bord wordt links en rechts afgewerkt
met luxe grijze of zwarte kunststof kappen. De tekst kan vrij gekozen
worden. Het bord kan als losstaand schuifje (zie inzet) worden
geleverd of onder een ander bord worden gemonteerd. Hij is
leverbaar in de hoogtes 31 en 65 mm én standaard in de lengtes
100, 150 en 200 mm. Het schuifje is uit dun grijs kunststof en een
bump-on wordt meegeleverd om het schuiven te vergemakkelijken.
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Dit licht gecurvde vrij/bezet bord wordt standaard geleverd met
een strookje, dat aan één kant groen/rood is en aan de andere kant
grijs. Door de ronde sponningen links en rechts heeft het bord
een luxe uiterlijk. Slechts leverbaar t.b.v. de profielbreedten 134 en
164 mm. Het bord kan als onderdeel van een compleet wandbord
worden geleverd of als losstaand schuifje (zie inzet).

Een minimalistisch vrij/bezet bord van slechts 6 mm dik én met
een randprofiel van slechts 2 mm breed. Dit vrij/bezet bord wordt
niet als losstaand schuifje geleverd, maar altijd als compleet
(deur)bord. Het schuifje zit kunstig in het beschermplaatje, dat
voor de insert zit, verwerkt. Het beschermplaatje kan slechts met
een zuignap worden verwijderd, waardoor het systeem goed
vandalismebestendig is. In het inzetje ziet u een detail van het bord.
.

Vrijstaande borden
Rond

Hip

Hype

Truf

Op deze lichte standaard kunnen alle binnenborden uit ons
programma worden gemonteerd, mits niet te groot en niet te zwaar.
De standaard heeft een lichtgrijze voet (diameter 270 mm) in
RAL 7042 en een verchroomde stang van 800 mm. In dit geval is er
een bord op gemonteerd uit ons systeem F. Het leuke en handige
van deze standaard is dat het bord schuin naar u toe kijkt, wat goed
is voor de leesbaarheid. Het bord wordt er permanent op bevestigd.

Deze stabiele standard is 1250 mm hoog en heeft een voet van maar
liefst 300 mm diameter en 2,5 kg. Het handige van deze standaard
is dat de inserthouder schuin op de stang gemonteerd zit, waardoor
de leesbaarheid van de insert optimaal is. De voet is donkergrijs
gepoedercoat en de stang is geanodiseerd aluminium. De aluminium
geanodiseerde inserthouder is uit ons systeem iX en is mooi afgewerkt
met kunststof kappen.

Deze stevige standaard is 1500 mm hoog en kan worden geleverd
met een bord aan één of twee kanten. Eventueel kunnen er
ook meerdere (kleinere) borden onder elkaar bevestigd worden.
In dit geval zit er een bord op uit ons systeem P. De voet heeft een
diameter van 300 mm en weegt 2,5 kilogram. Desgewenst kan de
hoogte van deze standaard korter of (iets) hoger worden gemaakt.
Een heel flexibel product dus.

Deze stabiele standaard van 1800 mm hoog kan van diverse soorten
binnenborden uit ons programma worden voorzien. In dit geval is er
een overzichtsbord uit ons systeem U op gemonteerd. De standaard
staat heel stevig door de 6 kg zware stalen voet, met een diameter
van 500 mm. De twee stangen zijn uit g
 eanodiseerd aluminium en
de voet is donkergrijs gepoedercoat. Vanwege de afstand tussen de
stangen dient het bord minimaal 335 mm breed te zijn.
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