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Een goede bewegwijzering in een gebouw is om talloze redenen belangrijk: het maakt het interieur af, het 
zorgt voor veiligheid in noodsituaties, het maakt het de bezoeker naar de zin, etc. Dit alles wel onder  

één voorwaarde: het systeem moet flexibel zijn. Systeem P werkt met inserts die gemakkelijk te verwisselen 
zijn door het verwijderen van het (anti-reflex) beschermplaatje. De lichte ronding van het profiel én de  
4 inbusboutjes, die de kokertjes van de borden kops afwerken, maken ieder bord tot een sign. En het chique, 
geanodiseerde aluminium doet hier nog een schepje bovenop. Als u het liever in een mooie kleur gelakt 
heeft, dan kan dat natuurlijk ook. Met het UNI-profiel maken wij prachtige overzichtsborden, naamborden, 
richtingsborden, zuilen, etc. Het parkeer bord Divers maakt systeem P ook buiten helemaal af. 
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Vrij/bezet bord 
Indien gewenst kunnen (deur)borden  
van bepaalde ruimten met een schuif-
paneeltje worden uitgebreid, met de tekst 
“niet storen a.u.b.”. 

Wandbord 
De uiteinden van de ronde sponningen van 
dit systeem worden fraai afgewerkt met 
inbusboutjes; die zorgen er tevens voor dat 
het beschermplaatje, waarachter uw insert 
zit, op zijn plaats blijft; normaliter worden  
de borden met de sponningen links en 
rechts gemonteerd.

type insertmaat
PW 11   90 x 60
PW 12   90 x 90 
PW 13   90 x 150 (+/- A6)
PW 14   90 x 420
PW 21 120 x 120
PW 22 120 x 150
PW 23 120 x 180
PW 24 120 x 500 
PW 31 149 x 105 (A6)
PW 32 149 x 150
PW 33 149 x 210 (A5)
PW 34 149 x 600
PW 41 210 x 149 (A5)
PW 42 210 x 297 (A4)
PW 43 210 x 700
PW 51 297 x 210 (A4)
PW 52 297 x 420 (A3)
PW Z1 zuignap

Richtingsbord 
Het 224 en 311 mm brede profiel is geschikt voor (kleinere) richtingsborden, maar natuurlijk 
ook voor interne mededelingen, prijslijsten, vluchtplannen, etc.; juist dit soort toepassingen 
completeert uw bewegwijzering.

De 6 profielen van systeem P
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UNI 424 – 1196
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Parkeerbord Divers   
In dezelfde stijl als de bewegwijzering in 
het pand, kunt u ook de parkeerplaatsen 
aanduiden; permanent in de grond (1), 
bevestigd met bouten op een harde onder-
grond (2) of (met de speciale grondpen) in 
de grond geprikt (3).

Luifelbord 
Het zgn. UNI-profiel is ook uitermate geschikt 
voor grotere panelen voor buiten; compleet 
uitvoerbaar in aluminium geanodiseerd of met 
een paneel in kleur; de maximale hoogte is 
1196 mm, de lengte is in principe onbeperkt.  
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type staander paneel
PAR 104 40 x 30 500 x 90
PAR 134 40 x 30 500 x 120
PAR 164 40 x 30 500 x 150

Hangbord 
Bij de (dubbelzijdige) hangborden zitten de 
sponningen altijd boven en onder; u kiest  
de hoogte en lengte van uw bord afhanke-
lijk van het aantal tekstregels en de vereiste 
lettergrootte; de borden worden kops 
 afgewerkt met geanodiseerd aluminium 
kappen; afhankelijk van het plafond 
 verzorgen wij een mooie ophangmethode 
voor u; even tueel kunt u meerdere borden 
boven elkaar bevestigen met tussenbusjes. 

Haaks-op-de-muur bord  
Een pracht oplossing voor alle ruimten 
die wat extra aandacht nodig hebben, 
zoals een receptie of een openbaar toilet; 
 standaard dubbelzijdig geleverd, in  
7 verschillende maten; montage is altijd met 
de sponningen boven en onder; kops worden 
de borden afgewerkt met geanodiseerd 
 aluminium kappen.   

type insertmaat
PH 11   90 x 90
PH 12 150 x 90
PH 21 120 x 120
PH 22 180 x 120
PH 31 150 x 149
PH 41 210 x 210
PH 51 297 x 297

Overzichtsbord 
Ook grotere overzichts- en richtingsborden 
zijn mogelijk met het zgn. UNI-profiel; 
 leverbaar in 4 breedte- en diverse hoogte-
maten; ze zijn afgewerkt met geanodiseerd 
aluminium eindkappen i.p.v. met inbus-
boutjes; de sponningen zijn iets groter dan 
die van de wandborden; leverbaar zonder 
beschermplaat t.b.v. permanente belettering 
of met beschermplaat t.b.v. inserts.   

type insertmaat
PO 11 420 x 297 (A3)
PO 12 420 x 594 (A2)
PO 21 594 x 420 (A2)
PO 22 594 x 840 (A1)
PO 31 840 x 594 (A1)
PO 32 840 x 1188 (A0)
PO 41 1188 x 840 (A0)

Tafelstandaard 
Ook zijn een aantal tafelstandaards lever baar; 
van een klein baliebordje van  
104 x 60 mm tot een prijzenstandaard in  
A4 (210 x 297 mm) of A3 (297 x 420 mm);  
dit soort standaardjes maken het mogelijk  
om uw bewegwijzering tot in detail door te 
voeren.

Standaard Sjiek 
Een multi-functionele standaard; uiter mate 
geschikt voor tijdelijke verwijzingen of 
mededelingen, maar ook gewoon als chique 
alternatief voor een wandbord; deze 
standaard is leverbaar in 2 breedtematen 
(224 en 311 mm) en heeft een hoogte van 
1500 mm; standaard geleverd met plaats 
voor 2 inserts aan beide zijden. 
N.B.: meer verplaatsbare standaards treft u aan  
op blz. 26 t/m 29. 

type insertmaat
PP 11 420 x 90
PP 12 500 x 90
PP 21 500 x 120
PP 22 650 x 120 
PP 31 500 x 149
PP 32 600 x 149
PP 41 700 x 210

UNIEK

type insertmaat
PSJ 200 4 x 210x297 (A4)
PSJ 300 4 x 297x210 (A4)


