
Een uitgebreid beweg wijzeringssysteem dat opgebouwd wordt uit geanodiseerd aluminium onderdelen, 
in combinatie met kunststof elementen. Gemakkelijk naar uw wens op te bouwen en in te delen. En 

omdat het helemaal modulair werkt, kan het ook weer eenvoudig uitgebreid worden. In tegenstelling tot  
de andere binnenbeweg wijze rings systemen in deze catalogus, wordt bij systeem U niet gewerkt met inserts. 
De teksten worden min of meer permanent met vinyl aangebracht, maar graveren (ook weer erg in aan het 
raken, omdat het zo chique is) of zeefdrukken behoort ook tot de mogelijkheden. Voor de zijafwerking kiest 
u uit 3 ver schillende vormen aluminium profiel of, met name bij de kleinere borden en specials, voor zijkappen 
in zwart of grijs kunststof. En voor de belettering heeft u de keuze uit verschillende hoogten aluminium 
panelen. Letterlijk 1001 mogelijkheden dus voor een bewegwijzering die bij uw bedrijf past! 
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Wandbord standaard  
Een mooi plat wandbord van slechts 10 mm. 
dik. De geanodiseerd aluminium panelen van 
31, 62, 93, 124, 155, 186, 218 en 248 mm hoog 
worden links en rechts afgewerkt met een 
kunststof kap in grijs of zwart. Deze kappen 
kunt u op de wand schroeven of plakken. 
Het paneel van 31 en 62 mm kan ook in een 
schuifversie worden geleverd ten behoeve 
van bijv. aan-/afwezig. 

 breedte 
hoogte 100 150 200 300 400
31 UW 11 UW 12 UW 13 UW 14 UW 15
62 UW 21 UW 22 UW 23 UW 24 UW 25
93 UW 31 UW 32 UW 33 UW 34  UW 35
124 UW 41 UW 42 UW 43 UW 44 UW 45
155 UW 51 UW 52 UW 53 UW 54 UW 55
186 UW 61 UW 62 UW 63 UW 64 UW 65
218 UW 71 UW 72 UW 73 UW 74 UW 75
248 UW 81 UW 82 UW 83 UW 84 UW 85
u kunt kiezen voor zwarte of grijze eindkappen;  
afwijkende breedtematen op aanvraag.

Vrij/bezet bord 
Indien gewenst, kunnen borden van bepaal-
de ruimten met een  schuif paneeltje worden 
uitgebreid t.b.v.  bijvoorbeeld vrij/bezet.

 De in de matrix genoemde hoogtematen 
kunnen ook “samengesteld” zijn. Een bord 
van bijv. 155 mm hoog kan uit 1 paneel van 
155 mm bestaan, maar ook uit 5 panelen van 
31 mm.

U deelt uw bord geheel naar wens in met  
de genoemde panelen, in iedere gewenste  
breedte en hoogte.

Wandbord plus 
Bij dit type kunt u kiezen uit 3 soorten 
aluminium zijprofiel. U bouwt de borden 
geheel naar wens op met panelen van  
31, 62, 93, 124, 155, 186, 218 of 248 mm hoog.  
De breedte van de borden maken wij ook 
precies op de maat die u wenst. Natuurlijk 
kunt u ook bij dit type gebruik maken van  
de schuifpanelen van 31 of 62 mm hoog. 

 

  Bij het Wandbord plus is het ook moge-
lijk om, met een tussenprofiel, meerdere 
kolommen naast elkaar te maken. Een even-
tuele kopregel kan dan wel gewoon over de 
volle breedte van het bord doorlopen.    

De 3 zijprofielen

rechthoekig kwart-rond afgeschuind
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Verplaatsbare standaard 
Op deze eenvoudige standaard kunnen 
diverse maten bordjes worden gemonteerd. 
Dit zijn dezelfde bordjes als de haaks-op-
de-muur borden hierboven.
N.B.: meer verplaatsbare standaards treft u aan  
op blz. 26 t/m 29.
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Overzichtsbord 
Net als bij het Wandbord plus kan er een 
tussenprofiel tussen de kolommen worden 
aangebracht. Zoals u ziet kan een eventuele 
kopregel wel gewoon over de volle breedte 
van het bord doorlopen. 

Aan-/afwezig bord  
Standaard  
Geheel op maat te leveren, met een door u 
gewenst aantal personen erop. In deze 
versie schuiven de namen. De heldere 
dopjes op de schuifplaatjes zorgen ervoor 
dat u gemakkelijk kunt schuiven.

Aan-/afwezig  bord  
De Luxe 
Ook geheel op maat te leveren. In deze  
versie blijven de namen staan en schuift 
alleen het schuifje achter de naam. De 
schuifjes zijn standaard uit grijs kunststof.

AAN-/ 
AFWEZIG

AAN-/ 
AFWEZIG

 De blokjes, die de secties van een 
hangbord koppelen, kunnen ook gebruikt 
worden om het bord boven en onder tussen 
draden te spannen. Handig om te voorkomen 
dat de borden, bijv. in de buurt van deuren, 
gaan bewegen.

Hangbord 
Bij de (altijd dubbelzijdige) hangborden 
werken we met modules, die met nylon 
blokjes worden gekoppeld. De panelen 
komen dus niet direct onder elkaar zoals bij 
de wandborden. De blokjes zijn net als de 
dubbele eindkappen in grijs of zwart lever-
baar. Bij de bovenste module worden de 
blokjes gebruikt om de draden aan vast te 
zetten. De borden zijn 19 mm dik.  

 breedte 
hoogte 400 500 600 700 800
62 UP 21 UP 22 UP 23 UP 24 UP 25
93 UP 31 UP 32 UP 33 UP 34  UP 35
124 UP 41 UP 42 UP 43 UP 44 UP 45
155 UP 51 UP 52 UP 53 UP 54 UP 55
186 UP 61 UP 62 UP 63 UP 64 UP 65
218 UP 71 UP 72 UP 73 UP 74 UP 75
248 UP 81 UP 82 UP 83 UP 84 UP 85
u kunt kiezen voor zwarte of grijze eindkappen; afwijkende  
breedtematen op aanvraag.

Richtingsbord 
Net als bij het Wandbord plus kunt u hier kiezen uit 3 typen aluminium zijprofiel. U bouwt  
de borden geheel naar wens op met panelen van 31, 62, 93, 124, 155, 186, 218 of 248 mm 
hoog. De breedte van de borden maken wij ook precies op de maat die u wenst. Natuurlijk 
kunt u ook bij dit type gebruik maken van de 
schuif panelen van 31 of 62 mm hoog. Het 
bodem profiel van deze borden maakt montage 
 middels schroeven of lijmen mogelijk.        

U deelt uw bord geheel naar wens in met  
de genoemde panelen, in iedere gewenste breedte 
en hoogte.

Haaks-op-de-muur bord 
De dubbelzijdige haaks-op-de-muur borden 
bestaan, net als de hangborden, uit 2 panelen 
en 2 eindkappen. De kunststof eindkappen 
zijn in zwart of grijs leverbaar. Het bord wordt 
middels het doorschroeven van de kap aan 
de muurzijde bevestigd. De dikte van de bor-
den is 19 mm.

 breedte 
hoogte 100 150 200 250
62 UH 11 UH 12 UH 13 UH 14
93 UH 21 UH 22 UH 23 UH 24
124 UH 31 UH 32 UH 33 UH 34 
155 UH 41 UH 42 UH 43 UH 44
186 UH 51 UH 52 UH 53 UH 54
u kunt kiezen voor zwarte of grijze eindkappen.

 breedte 
hoogte 100 150 200 250
31 UB 11 UB 12 UB 13 UB 14
62 UB 21 UB 22 UB 23 UB 24
u kunt kiezen voor zwarte of grijze eindkappen.

Baliebord 
Leverbaar in 2 hoogtematen en diverse 
breedtematen; de borden zijn altijd 
dubbelzijdig; een leuke completering van 
uw beweg wijzering én een persoonlijke 
benadering van de bezoeker.


