
Bočný pohľad
Nerezový plech

Opálové/farebné plexi 3mm

Čelný pohľad Nočný pohľad

al inox3D SVETELNÉ PÍSMENÁ al inox

3D svetelné písmená 
- Bok písmen vyrobený z ohýbaného nerezového / hliníkového plechu - hĺbka písma 4-10 cm
- Čelná strana opálové/farebné plexisklo s nalepenou translucentnou 7 ročnou fóliou.
- Čelná strana a bok písmena sú zlepené do jedného celku
- Zadná strana PVC doska s osadenou elektroinštaláciou
- Osvetlenie zabezpečujú vysokosvietivé LED moduly napájané kvalitným transformátorom
  MeanWell s ochranou proti prehriatiu, skratu a prepólovaniu.
- Vyrobené v súlade s príslušnou technickou normou STN EN 50107-1:2003-04 (34 1370)

Nami navrhované riešenie je optimalizované na základe skúsenosti s podobnými projektami.
V cenovej kalkulácii sú zahrnuté špičkové LED moduly od renomovaného slovenského výrobcu. Napájanie LED sústavy je 
pomocou kvalitných MeanWell transformátorov. Celý LED systém je vyladený tak, aby poskytoval čo najväčšiu svietivosť 
pri čo najnižšom odbere el. energie a zaručoval bezporuchovosť a veľmi dlhú dobu životnosti (až 75.000 hodín = 8,5 roka 
pri 24 hodinovom svietení).

LED moduly

FRONTLIT

15-80
 cm



Bočný pohľad
Nerezový plech

Čelný pohľad Nočný pohľad

al inox3D SVETELNÉ PÍSMENÁ
BACKLIT

al inox

3D svetelné písmená
- Bok písmen vyrobený z ohýbaného nerezového / hliníkového plechu - hĺbka písma 2-10 cm
- Čelná strana z nerezového / hliníkového plechu
- Čelná strana a bok písmena sú zlepené do jedného celku
- Osvetlenie zabezpečujú vysokosvietivé LED moduly napájané kvalitným transformátorom
  MeanWell s ochranou proti prehriatiu, skratu a prepólovaniu.
- Kotvenie pomocou dištančných prvkov
- Vyrobené v súlade s príslušnou technickou normou STN EN 50107-1:2003-04 (34 1370)

Nami navrhované riešenie je optimalizované na základe skúsenosti s podobnými projektami.
V cenovej kalkulácii sú zahrnuté špičkové LED moduly od renomovaného slovenského výrobcu. Napájanie LED sústavy je 
pomocou kvalitných MeanWell transformátorov. Celý LED systém je vyladený tak, aby poskytoval čo najväčšiu svietivosť 
pri čo najnižšom odbere el. energie a zaručoval bezporuchovosť a veľmi dlhú dobu životnosti (až 75.000 hodín = 8,5 roka 
pri 24 hodinovom svietení).

LED moduly

Nerezový plech

Dištančné
kotviace
prvky

10
-80

 cm


