
Hoewel u wellicht al een keuze gemaakt heeft, leek het ons toch goed u 
deze presentatie te geven om het systeem beter te leren kennen.  

Heeft u nog geen keuze gemaakt, dan leiden wij u graag op deze manier  
door het proces van kiezen. 
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Buitensysteem / Consoles     
Intro
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U kiest eerst het type staander uit. Daarna kijkt u of u 
de dubbelzijdige aluminium panelen uit ons programma 
mooi vindt óf dat u liever met een andersoortig (of groter) 
willekeurig paneel werkt, dat met houder profielen uit 
ons programma wordt bevestigd tussen de staanders. 
Als laatste kijkt u of u nog extra’s wenst, zoals voeten, 
verlichting, bovenbalk of een sierelement. 
Ons buitensysteem is een zeer compleet en doordacht 

bewegwijzeringssysteem, dat opgebouwd is uit een 
groot aantal (onderhoudsvrije) elementen. Deze 
onderdelen zijn, op de voeten na, allemaal uit aluminium. 
U heeft de keuze uit blank geanodiseerd aluminium of 
wit (RAL 9010) uit voorraad óf iedere andere willekeurige 
RAL kleur met een iets langere levertijd. De kleuren 
worden aangebracht middels Qualicoat poedercoat, wat 
uw garantie is voor een stootvaste en duurzame lak.

1/4





H46 of P100 tbv 
plaatdikte 6-8 mm

H43 of P75 tbv 
plaatdikte 4 mm

H80

H43 of P75H46 of P100

Nadat u de staander heeft uitgezocht gaat u kijken waarop u de belettering wenst.  
U kiest voor de dubbelzijdige panelen of voor de houderprofielen.  

Om u enige “richting” te geven, volgt hieronder meer informatie van beide opties.  
U kunt de twee systemen ook combineren.

Panelen Houderprofielen
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Buitensysteem / Consoles     
Panelen en houderprofielen
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Strakke en chique dubbelzijdige panelen van 16 mm 
dik. Direct hierop wordt de belettering of de full-colour 
aangebracht. Deze panelen zijn leverbaar in de 
hoogten 75, 100, 150, 200, 250 of 300 mm (P75, P100, etc.). 
De breedtemaat kunt u zelf bepalen (1000 en 1250 mm 
zijn zeer populaire breedten). Tot en met de hoogte 
van 150 mm heeft elk paneel 2 inbusklemsets,  
de hogere maten hebben elk 4 inbusklemsets.  
De inbus klemsets zitten onzichtbaar in het holle 
paneel, u ziet aan één zijde slechts een gaatje waar 
het inbusboutje door gestoken wordt (dit gaatje  
wordt naderhand ook nog afgedekt met een wit of  
grijs afdekdopje). 

Indien u qua beletteringsvlak hoger wilt gaan dan 
300 mm óf wanneer u een willekeurig plaatmateriaal 
wenst in uw sign, kiest u voor de houderprofielen.  
Dit zijn profielen die om uw plaat heen vallen en  
de plaat vastzetten in de staanders (uw plaat ligt dus 
iets verdiept).  
Leverbaar zijn houderprofielen tbv plaatdikte 6-8 mm 
(profiel H46 of, voor grote toepassingen, P100) en tbv 
plaatdikte 4 mm (profiel H43 of, voor grote toepassingen, 
P75, i.c.m. profiel H80). De houderprofielen H43, H46,  
P75 en P100 komen boven en onder uw plaatmateriaal; 
de H80 profielen komen links en rechts in de groef  
van de staanders. 
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bijvoorbeeld met 

1 paneel P150  
en 4 panelen P100

P100

P150
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Buitensysteem / Consoles     
Extra’s

Met een aantal extra’s kunt u het systeem nog verder verfraaien.  
Of een geheel andere look geven zelfs. 
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Indien u uw sign er wat minder industrieel (of zo u wilt 
minder streng) uit wilt laten zien, bieden wij de 
mogelijkheid om een sierelement op de afdekkappen 
van de staanders toe te passen. U kunt kiezen uit 
een kegel, een pyramide, een ovale kogel of een 
gewone kogel. In principe passen alle sierelementen 
op alle staanders, zolang u de maten in de gaten 
houdt; de gewone kogel past bijv. niet op de S50 en 
de S60 staander. De sierelementen worden stevig aan 
de afdekkap bevestigd.

Bij de staander S60 en S90 is een bovenbalk met 
bochten leverbaar. Deze extra is trouwens puur esthe-
tisch en voegt nauwelijks iets toe aan de stabiliteit van 
de console. De bovenbalk met bochten wordt in 
dezelfde kleur als de console geleverd.  
Voor de staander S106 hebben wij ook een bovenbalk; 
deze heeft echter geen bocht stukken. De staanders en 
de bovenligger worden daarbij onder verstek gezaagd 
en middels een RVS hoekstuk (waar van u slechts een 
klein gedeelte ziet) aan elkaar verbonden.

Indien gewenst kunnen wij uw console ook uitvoeren 
met een verlichting, enkelzijdig of dubbelzijdig. Onze 
licht geronde lichtrail wordt bovenaan de console 
bevestigd met een eigen dragerpaneel. Tot een hoogte 
van ca. 1000 mm wordt de lichtrail direct tegen 
het paneel aan bevestigd, daarboven adviseren wij 
de lichtrail op steuntjes te plaatsen (zoals op de foto).  
U kunt kiezen uit LED of TL verlichting. 

Indien u met de staanders niet de bodem in kan,  
zoals bijv. op een parkeerdek of op een geasfalteerd 
terrein,   kunt u gebruik maken van onze stalen 
flensvoeten. De voeten hebben een lang opstaand 
gedeelte, dat in de staanders valt. De voeten  
worden in dezelfde kleur geleverd als de rest van 
de console. Let u wel op dat uw console met flens-
voeten niet te groot kan worden. 

Kegel
130 mm lang

Pyramide
130 mm lang

Kogel
ø 80 mm

Ovale kogel
ø 50x60 mm

Sierelementen

Voeten

Bovenbalk

Verlichting
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