
SAMOSTOJEĆE STAKLENE
REKL AMNE I  NATPISNE PLOČE

Naše samostojeće staklene reklamne i natpisne ploče kombiniraju 
tanki dizajn i impresivnu jakost svjetlosti. Kada se postave ispred 
poslovnih zgrada, daju važan signal – posebno kada je pitanje čije 
svjetlo u vašoj branši najjače svijetli.

Ploče mogu biti osvijetljene s jedne ili obje strane. Njihova 
debljina je samo 31 mm. Difuzor sa svojom laserskom matricom 
raspoređuje svjetlost iz LED dioda kako bi se stvorila svjetlina 
po gotovo čitavoj površini ploče. Po izboru se rasvjetne 
natpisne ploče mogu isporučiti skupa s konstrukcijom okvira 
za konačnu montažu na mjestu ugradnje.

S rješenjima LEDscrEEn
® naglasak stavljate na rasvjetu.

IMPRESIVNO POPUT
SVJETLOSNOG MAČA.

STAKLO /
KOMPOZIT
ALUMINIJA

Jednostrano ili
obostrano osvijetljena

STAKLO

Odaberite između fiksnog otiska ili zamjenjive folije

...učinkoviti signal noću

Natpisna ploča tvrtke
koja zadivljuje i izdaleka Putokaz danju... 5

cca. 31 mm

VA N J S K E  P R I M J E N E



FASADNE PLOČE

STAKLENA NADSTREŠNICA

Tijekom dana vaša arhitektura nadahnjuje modernim 
staklenim izgledom, a kada padne mrak, pozornost privlači 

svojom blistavom igrom boja: naši fasadni paneli LEDscrEEn
® 

zgradama daju prepoznatljiv izgled i pretvaraju ih u šarene 
zvijezde na arhitektonskom nebu.

Elegantno smanjena danju, atraktivno jarka noću. Uz našu 
staklenu nadstrešnicu, vaša je tvrtka zvijezda vodilja za vaše 

posjetitelje.
Prošla s vremena u kojima ste ispravni ključ tražili u mraku. 

Prozirna konstrukcija propušta dnevnu svjetlost i predstavlja 
stilski dodatak za vašu zgradu. Za vaše individualne zahtjeve 

za oblikovanjem ne postoje ograničenja.

Svjetlost i staklo ne mogu se spojiti sjajnije: naše svjetleće izolacijsko staklo zgrade pretvara 
u urbani arhitektonski vrhunac koji noću postaje pravi spektakl. Izražajno ili suptilno, 

hladno ili šareno – naš svijet svjetlosti neograničeno je šaren. Posebna prednost: noću 
u unutrašnjim prostorima uživate u ugodnoj rasvjeti, a gotovo ste potpuno skriveni od 

pogleda izvana. Dopustite da vas nadahnu blistave mogućnosti dizajna našeg svjetlećeg 
izolacijskog stakla LEDscrEEn

®.

Svjetleće izolacijsko staklo može se jednostavno ugraditi u klasične ili staklene fasade.

LJEPOTA U
MNOŠTVU BOJA.

DOBRODOŠLICA
ISPUNJENA SVJETLOŠĆU.

NEKA VAŠE
SVJETLO ZASJA

POSEBNIM SJAJEM.

R ASVJETNA
IZOL ACIJSK A STAKL A

VANJSKI PROSTORI ZID
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Upravna zgrada s programiranom izmjenom boja fasadne rasvjete

U difuznu ploču mogu se
integrirati tekstovi ili

logotipovi po izboru

2 3 4Izmjena boja tijekom noći
Korporativna boja
vaše tvrtke tijekom dana

Korporativna boja
vaše tvrtke tijekom noći Obiteljska kuća u Srednjoj Frankoniji Stambena zgrada u gradu Hanau

DIFUZNA PLOČA s optimiziranom svjetlos

Impresivna igra svjetlosti noću

Moderni izgled stakla tijekom dana

RASVJETA

putem LED-TRAKA
(po izboru izmjenjiva)

STAKLO (alternativno
kao REFLEKTOR)

DIFUZNA PLOČA

STAKLO (alternativno otisnuta
motivima po čitavoj površini ili
prozirna s natpisom od folije)

Rasvjetna ploča integrirana
u fasadu ili u prozor

caa. 12 mm

cca. 12 m
m


