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Monteringsprofil

PlanSign skiltesystem er
konstrueret på grundlag af 
modulmål på 17 mm.

Når skiltene 
opsættes, monteres de på et 
aluminiums-profil. I dette monter-
ingsprofil er stanset 2 rækker Ø 5 
mm huller til vægmontage samt 2 
rækker Ø 3 mm huller til montage 
af nittestag som skiltene derefter 
fastgøres på.

Hulafstand = 8.5 mm
= 1/2 modul.

Monteringsprofil

Paneler
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Skrue i væg

Væghængte skilte i
længderne 120/150/210
og 297 mm

Monteringsprofil til enkelt-
skilte samt gruppe af skilte 
monteres direkte på væg.

Monteringsprofilets højde 
findes således:
Samlet antal skiltehøjder i 
mm  = samlet højde minus 
mindst 8 mm.

Monteringsprofilet 
monteres på væg med 
skruer i profilets monter-
ings-spor med 
Ø 5 mm huller.

Nittestag monteres på 
profilet i hvert enkelt skilts 
vandrette centerlinie i de 2 
yderste hulrækker Ø 3 mm.

Monteringsprofil

Nittestag til
skilt Ø 3 mm

Skrue i monteringsspor 
til væg Ø 5 mm

Skiltefronter

Skiltefronter
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Væghængte skilte i 
længderne 420/600/900 mm

Til de længere skilte
anvendes større
monteringsprofiler.

Monteringsprofilets højde
findes således:
Samlet antal skiltehøjder i
mm  = samlet højde minus 
mindst 8 mm

Monteringsprofilet monteres
på væg med skruer i profi-
lets monteringsspor med
Ø 5 mm huller.

Nittestag monteres på
profilet i hvert enkelt skilts
vandrette centerlinie i de
2 yderste hulrækker Ø 3
mm.

Monteringsprofil

Nittestag til
skilt Ø 3 mm

Skrue i monteringsspor 
til væg Ø 5 mm

Skiltefronter
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Vingeskilte

Vingebeslaget skrues fast i væggen
Nøglehullet i enden af GuideSign 
skiltet hægtes ind over skruen i 
vingebeslaget. Skiltet trykkes ned så 
det sidder i niveau med beslag 

GuideSign leveres som vingeskilte i 
standard størrelserne:
165 x 153mm
225 x 51mm
225 x 204mm

Screw for connecting 
GuideSign to bracket

Screw for wall
(Not supplied by DanSign)

Projecting profile


