Moderniseringssæt
ASSA ABLOY M Trykning på portblad
ASSA ABLOY Entrance Systems

Lad dit portblad kommunikere

Vigtig fordel

Æstetik

En ny overfladefinish
OH1042 Portbladet fås nu udover pulverlakeret
i standard farve eller sprøjtelakeret i valgfri
farve, også med fuldfarvetryk. Mulighederne er
ubegrænset, og kvaliteten overstiger langt den,
man finder på traditionelle streamere.
Praktiske anvendelser
Selvom fuldfarve illustrationer er mulige, vil de
fleste anvendelser være enkle instruktioner til
besøgende, navneskilte, nummerskilte og logoer.
En anden mulighed er at trykke et mønster på
portbladet, så portbladet falder sammen med
designet på bygningens facade.

Trykning i forhold til streamere
En traditionel teknik i vores branche er at anbringe
streamere på portbladet. Ulempen med streamere
er, at de ikke er særlig modstandsdygtige over for
sollys og vand. En streamer skal “skæres” mellem
to sektioner, og det gør den følsom over for slid og
ælde.
Ved trykning på portbladet bliver illustrationer
indlæst i en computer, der beregner, hvordan
hver sektion skal trykkes og endda tager højde for
kanterne på sektionerne. Computerfilen bliver
gemt, så en sektion altid kan genoptrykkes, hvis
behovet herfor skulle opstå i fremtiden.
Modstandsevnen over for sollys og regn er den
samme som for en sprøjtelakeret portsektion.

assaabloyentrance.dk

Tekniske data

Sæt til rådighed
til ASSA ABLOY
M Trykning på
portblad

Fordele

Trykning gennemføres hele vejen i
sektionsamlingen

ASSA ABLOY M Trykning på portblad
Specifikationer:

. Fuldfarve
. Højglans eller mat finish

Paneltyper til
rådighed:

. S2: Crawford OH1042P

Bemærkning:

. Bestilles som pris tillæg til sektion eller portblad
. Pr. sektion som m1
. Pr. portblad som m2
. Minimumspris = 5 m2

Navn

Type

Bemærkning

Tilføj tryk kompl. port S1, S2, S3

Komplet portblad

Ordre pr. m2. Minimumspris 5 m2

Tilføj tryk sektion S1, S2, S3

Enkelt sektion

Ordre pr. m1. Minimalpris 5 m2

De vigtigste fordele er:

 Trykning er UV-bestandig og vandfast svarende til sprøjtelakering.
 Utrolig detalje på sektionskanter
 Kort leveringstid

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.dk.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.dk

ASSA ABLOY som ord og logo er varemærker, der tilhører
ASSA ABLOY Group.

Tekniske data er med forbehold for ændringer uden varsel.

En streamer mister kvalitet i rillerne på et panel.
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