
Box z AluBondu
Ohnutý do tvaru krabice

Zadná doska

LED moduly

customSVETELNÝ BOX custom

Na mieru vyrobený svetelný box -  jednostranný/obojstranný
- Box je vyrobený z AluBondu, ktorý je ohnutý do tvaru krabice.
- Hĺbka 6-10 cm
- V boxe sú vyfrézované nápisy a logá - podložené plexisklom.
- Nápisy a logá sú doplnené o vystúpené písmená z 10mm hrubého
  plexiskla.
- Osvetlenie zabezpečujú vysokosvietivé LED moduly napájané
  kvalitným transformátorom MeanWell s ochranou proti prehriatiu,
  skratu a prepólovaniu
- Polep zo 7 ročnej rezanej translucentnej fólie, alebo Latexová
  plnofarebná tlač
- 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).

Vyfrézované znaky
podložené plexisklom

V
ys

tú
p

en
é 

zn
ak

y 
z 

p
le

xi
sk

la



custom

Box z AluBondu
Ohnutý do tvaru krabice

Zadná doska

LED moduly

customSVETELNÝ BOX custom

Na mieru vyrobený svetelný box -  jednostranný/obojstranný
- Box je vyrobený z AluBondu, ktorý je ohnutý do tvaru krabice.
- V boxe sú vyfrézované nápisy a logá - podložené plexisklom.
- Osvetlenie zabezpečujú vysokosvietivé LED moduly napájané
  kvalitným transformátorom MeanWell s ochranou proti prehriatiu,
  skratu a prepólovaniu
- Polep zo 7 ročnej rezanej translucentnej fólie, alebo Latexová
  plnofarebná tlač
- 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).

Vyfrézované znaky
podložené plexisklom



custom


