TABLICA INFORMACYJNA SCANDIK 08.046.XL

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
wymiary: - długość: 12 cm
- wysokość: 185 cm
- szerokość: 106 cm
waga:

- 78 kg

materiały: - stal nierdzewna lub stal węglowa

OPIS
Nowoczesne, wytrzymałe tablice informacyjne o subtelnych
zaokrągleniach. Zaprojektowane w czterech uniwersalnych
rozmiarach obszaru zadruku/trawienia. Rozmiary zadruku to
standardowe formaty A4, B2 i B1.
Tablice dostępne są w czterech rozmiarach od S do XL.
Modele S i M zaprojektowane zostały z myślą do prezentowania krótkich, zwięzłych informacji. Mogą posłużyć jako
kierunkowskazy. Modele L oraz XL przewidziane są do
prezentowania obszerniejszych treści (np. mapy szlaków
turystycznych, miast, lotnisk, dworców).
185 cm

Wykonanie ze stali gwarantuje odporność na warunki
atmosferyczne oraz długą żywotność tablic. Konstrukcja do
wyboru ze stali nierdzewnej lub węglowej, ocynkowanej i
malowanej proszkowo na wskazany przez klienta kolor RAL.
Tablice są przytwierdzane do podłoża poprzez przykręcenie
kotwami do betonowego podłoża.

106

produkt:
tablica informacyjna SCANDIK
08.046.XL
wersja: v1
projektant: Iwona Pieczara

cm

12

cm

Projekt i zawartość rysunku stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław
Zarotyński. Autor projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa
autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

TABLICA INFORMACYJNA SCANDIK 08.046.XL

WIDOK Z FRONTU

WIDOK Z BOKU

RZUT IZOMETRYCZNY (SKALA 1:35)

775

Warianty stali:

1850

1850

ocynkowana i malowana proszkowo
wg palety RAL
- Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana

Poziom terenu

1060

Fundament

WIDOK Z GÓRY (SKALA 1:15)
1060

120

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH
(SKALA 1:15)

80

832

Projekt i zawartość rysunku stanowi własność
intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński. Autor
projektu zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnch z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.2006 Nr 90 poz.
631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie.
All rights reserved.

Tablica
informacyjna
Scandik 08.046XL

ul.Lindego 7a,
30-148 Kraków
Numer:
Arkusz:
Skala:
Waga:

110620-v1
A4
1:25
78kg

