
PlanSign

Monteringsprofil

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

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

Hulafstand = 8.5 mm
= 1/2 modul.
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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.

Skrue i væg

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 i længderne 
150/210 mm

Vingesskilte monteres på
underlag af 2 monteringsprofiler
der nittes sammen ryg mod
ryg samt et vingeprofil. 

Vingeprofil leveres i standard 
højder fra DanSign:

154 mm til panel 210 x 204 mm
103 mm til panel 150 x 153 mm
Monteringsprofil skæres i samme 
højde som vingeprofil.

Nittestag monteres i 
yderste hulrække ud for hvert
skilts midte. 

Vingeprofilet skrues fast på 
væg.

De sammennittede monterings-
profiler skydes ind i gavlen af 
vingeprofilet, over- og under-
kant skal flugte på begge pro-
filsæt. En skrue skrues gennem 
monteringsprofilerne samt et af 
de korresponderende huller i 
vingeprofilet, herved fikseres 
monteringsprofilerne i højden.

Skiltepaneler monteres til 
sidst.

Vingeprofil 150 / 210

skrue

Skrue til væg

Nittestag til skilt
Ø 3 mm

Samlenitte Ø 5 mm

PLANTEGNING

Nittestag 
til skilt Samlenitte

Skiltepanel

Monteringsprofil Vingeprofil

Vingeprofil

skrue
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Nedhængte skilte
420/600/900 mm

Nedhængte skilte 
monteres på underlag af to 
monteringsprofiler. 
Profilernes højde er ens.

Monteringsprofilerne nittes 
sammen ryg imod ryg.  

Nittestag monteres i yderste 
hulrække ud for hvert skilts 
midte. 

Skiltene ophænges i 2 wirer
(ca. Ø 1.0 mm), der kan 
eventuelt monteres pendel-
rør på wirerne.

Wiren føres gennem begge 
Ø 5 mm huller i øverste 
række og samles som en 
løkke med en plombe.

Nittestag til skilt Ø 3 mm

Wire
Løkke med 
plombe

Ø 5 mm hul

Samlenitte Ø 5mm

Paneler
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Pylon 420 mm

Stående pyloner monteres
med specielle søjleprofiler fast-
gjort til fodplade. 

Pylonen fastgøres til rekt-
angulær 10 mm fodplade.
Fastgørelsen foretages via
søjleprofilernes fikseringshuller. 
Fodpladen er forboret med
Ø 7mm huller med 13 mm
undersænkning til forankring i
gulv.

Nittestag monteres i 
yderste hulrække ud for hvert
skilts midte.

Montagerækkfølge:

Først monteres søjleprofiler
på fodpladen. På disse skrues 
monteringsprofilerne i det
lodrette monteringsspor med 
selvskærende skruer.

Til sidst fastskrues toppladen til 
søjleprofilerne. Skiltepanelerne 
kan nu monteres.

Fodplade format, 420 x 215 mm
med skruehuller til fastgørelse.

Pylon kan nedstøbes i terræn 
med forlængede søjleprofiler.

Topplade

Søjleprofil

Skiltepanel

Monteringprofil

Skiltepaneler

Fodplade

Forankringshul

Fikseringshuller

Søjleprofil
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Pylon 600/900 mm

Monteringsprofil

SkiltepanelFodplade format, 600 / 900 x 310 mm 
med huller til fastgørelse.

Topplade

Skiltepaneler

Fodplade

Fikseringshuller
Søjleprofil Søjleprofil

Søjleprofil

Forankringshul

Stående pyloner monteres 
med specielle søjleprofiler 
fastgjort til fodplade. 

Pylonen fastgøres til rekt-
angulær 10 mm fodplade. 
Fastgørelsen foretages via 
søjleprofilernes fikserings-
huller. Fodpladen er forboret 
med
Ø 7mm huller med 13 mm
undersænkning til forankring i
gulv.

Nittestag monteres i
yderste hulrække ud for hvert
skilts midte.

Montagerækkfølge:
Først monteres søjleprofiler 
på stålpladen.
Til sidst fastskrues toppladen 
til søjleprofilerne. Skiltepanel-
erne kan nu monteres.


