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CITY-GUIDE → Visão geral completa da série de modelos

Informação interno

painéis de letras                                                                                   perfis câmara oca

Exibição ao ar livre

dupla face

letras 
diretas
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CITY-GUIDE → Exemplos de aplicativos

 Teremos também 
todo o gosto em 
fornecer-lhe os 
acessórios adequados, 
como no exemplo 
apresentado, um 
caixote do lixo que se 
fixa directamente a um 
poste CITY-GUIDE.

Eles são 
completamente livres 
em composição. Você
 pode determinar o 
número de postagens
 e painéis que 
desejar.

CITY-GUIDE sempre 
aponta o caminho na 
direção certa. E não só 
nas cidades, mas 
também em parques e 
zoológicos.
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CITY-GUIDE →Acessórios de montagem para stands QUADRO

Tampa
incluida

Opcional:  

Alumínio   
painel de letras

+ + escolha de cor
 

incluído, 
combinando com o
 painel

Opcional:  

lixeira

Opcional  para
 uso interno:

placa inferior

Opcional para 
uso externo:

base de aterramento

Régua de alumínio  
Esp. do material 15,8 mm

escolha de cor 
perfil de fixação

 forma individual  
 Aluminio 
 painel de letras

 Poste  
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CITY-GUIDE → Acessórios de montagem para o standard CITY-GUIDE

Tampa
incluida

+ +

escolha de cor

Alumínio
painel de letras

Régua de alumínio  
Esp. do material 15,8 mm

50er(fixação inicial/final)
perfil de fixaçãoperfil de fixação

70es (anel do meio)

Opcional:  

lixeira

Opcional  para
 uso interno:

placa inferior

Opcional para 
uso externo:

base de aterramento

Opcional:  
 forma individual  
 Aluminio 
 painel de letras

 Poste  



1.000 78 7805 7804

2.000 78 7806 7807

3.000 78 7808 7809

3.500 78 4287 4286

4.500 78 4289 4288

* 

2.500 78 7845 7844

3.000 78 7843 7842

* 

CITY-GUIDE → interior / exterior  → postes 

Exposição ao ar livre – Postes
Os postes estão disponíveis de 1 m até 4,5 m de comprimento. 
Se desejar, podemos produzir o formato desejado individualmente.

Postes
L [mm]

Postes 
B [mm]

ID-Nummer* 
pintado RAL
 

ID-Nummer 
anodizado 
E6/EV1

Por  favor,  especifique  a  cor  RAL  ao  fazer  o 
pedido.

Postes – Poste incluindo placa de base para uso interno

Estes postes também são fornecidos com uma placa de base de 450 x 450 mm em 
alumínio de 8 mm de espessura e pintada de preto-cinzento em RAL 7021. 
Quatro furos são preparados na placa de base para fixação ao piso (via buchas).

Postes
L [mm]

Postes 
B [mm]

ID-Nummer* 
pintado RAL
 

ID-Nummer 
anodizado 
E6/EV1

Postes
L [mm]

Postes 
B [mm]

ID-Nummer* 
pintado RAL
 

ID-Nummer 
anodizado 
E6/EV1

Por  favor,  especifique  a  cor  RAL  ao  fazer  o 
pedido.



50 99,2 4304 4303

70 99,2 4306 4305

50 99,2 10074 10073

100 99,2 10666

120 99,2 10674

150 99,2 10667

200 99,2 10668

300 99,2 10675
1
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CITY-GUIDE → área externa  → fortificações

Perfil de fixação
O  perfil  de  fixação  é  um  elemento  central  do  sistema  CITY-GUIDE:  é 
utilizado para fixar os painéis ao poste. Variantes para sistemas novos (1, 
2 e 4) e existentes (3) estão disponíveis para você.

Postes
L [mm]

Postes 
B [mm]

ID-Nummer* 
pintado RAL
 

ID-Nummer 
anodizado 
E6/EV1

* Por  favor,  especifique  a  cor  RAL  ao  fazer  o 
pedido.



150 x 650 150 x 643,3 8934

200 x 650 200 x 643,3 8935

300 x 650 300 x 643,3 8936

150 x 850 150 x 843,3 8948

200 x 850 200 x 843,3 8949

300 x 850 300 x 843,3 8950

* 

Format
H x B [mm]

100 x 650 100 x 643 7821 7820

150 x 650 150 x 643 7825 7824

200 x 650 200 x 643 7829 7828

100 x 850 100 x 843 7823 7822

150 x 850 150 x 843 7827 7826

200 x 850 200 x 843 7831 7830

* 

CITY-GUIDE → área externa  → réguas para informação

Painéis constituídos por placa de alumínio maciça lacada com 3 
mm de espessura e perfil de fixação lacado ou anodizado a prata.

Formato
H x B [mm]

formato de 
visualização 
H x B [mm]

ID-Nummer* 
pintado RAL 

* Por  favor,  especifique  a  cor  RAL  ao  fazer  o 
pedido.

Réguas em placa  - CITY-GUIDE – Aluminio

Régua em peril oco - CITY-GUIDE – Aluminio

Painéis compostos por um perfil de câmara oca de alumínio de 15,8 
mm de espessura, uma fixação do painel e um perfil de tampa lateral.

formato de 
visualização 
H x B [mm]

ID-Nummer* 
pintado RAL 

ID-Nummer 
anodizado 
E6/EV1

* Por  favor,  especifique  a  cor  RAL  ao  fazer  o 
pedido.



ID-Nummer 

1.000 8695

Format
H x B [mm]

ID-Nummer 

650 x 395 50 10707

CITY-GUIDE →Acessórios   → caixote do lixo | soquete de aterramento 

Lixeira

Formato
L [mm]

Base de aterramento

Para fácil instalação no solo.

Capacidade
 em litros

Caixote do lixo clássico feito de plástico extremamente 
resistente a impactos e estabilizado contra raios UV de
acordo com a norma DIN 30713 com peças metálicas 
protegidas contra corrosão. Capa de chuva removível para 
esvaziamento, protegida por fechadura que pode ser aberta 
com chave triangular (acessório).



CITY-GUIDE → Exemplos de aplicativos



CITY-GUIDE → Exemplos de aplicativos



Explicação dos símbolos e informações importantes sobre o produto

Iluminação LED –Integração de 
iluminação economizadora de 
energia com tecnologia LED.

Iluminação LED com energia solar - 
Com esta opção, os LEDs são 
alimentados diretamente através de 
células solares integradas.

Best-seller– Confie nas boas 
experiências de parceiros e clientes 
de longa data!

Acessibilidade – Os produtos com este 
sinal também podem ser 
encomendados em versão tátil. Veja 
também o capítulo 
Acessibilidade/Inclusão!

Economia – Uma variante particularmente 
barata – nada pior, apenas produzida em 
quantidades maiores, por exemplo.

rota  de  fuga  –  Formato  de 
sinalização ideal para rota de fuga 
e  sinalização  de  proteção  contra 
incêndio.

O material de montagem (parafusos, 
buchas e adesivo) não está incluído no
 escopo de entrega, salvo indicação 
em contrário. Reservamo-nos o direito 
de fazer alterações técnicas de acordo 
com o progresso, bem como desvios 
insignificantes de forma e cor. Devido 
a circunstâncias técnicas, pode haver 
desvios mínimos dos formatos DIN 
aproximados especificados. Nenhuma 
responsabilidade pode ser aceita por 
erros que ocorram após a impressão.

. Janeiro 2023

Salvo indicação em contrário, 
todas as dimensões são sempre
 em milímetros (mm)

ESG =vidro temperado de segurança
WLZ =zona de carga de vento

Letras diretas –  o motivo é aplicado 
direta e permanentemente (por 
exemplo, com impressão UV) ao sinal, 
sem qualquer outra placa(s).

Resistente ao tempo – esses 
produtos podem suportar qualquer 
clima, seja frio, geada, sol, chuva ou
 UV.

Papel flexível – a inscrição é 
impressa em um suporte 
intermediário. Isso permite que os 
sinais sejam usadosde forma 
flexível.

Pré-montado –economiza tempo 
durante a construção. Isso economiza 
trabalho e simplifica todo o resto 
visivelmente.

Lluz de área – Superfícies 
uniformemente iluminadas – podem 
ser realizadas com várias tecnologias 
de iluminação.

Parafuso de montagem – se a colagem
 não for possível ou sensata - o tipo 
clássico de fixação.

Informação em ambos os lados –
 Com esses produtos, ambos os
 lados (por exemplo, displays)  
podem ser rotulados.

Montagem adesiva – os sinais de 
papel flexível também estão 
disponíveis para montagem adesiva 
em todas as séries de modelos.

Tecnologia de sucção – a tampa é 
aberta com uma ventosa; adequado 
como proteção contra remoção ou se 
nenhuma técnica de deslizamento for 
possível.

Estática testada– cálculos estáticos 
baseados nas normas EN 1 e EN 2; 
valores obrigatórios para a zona de 
carga de vento II (interior).

Remoção segura –letreiros flexíveis 
empapel, com o dispositivo antifurto 
vocêevita o furto do conteúdo.

Cores individuais – as cores oferecidas 
referem-se aos nossos itens padrão. Para 
cores ou formatos especiais, nosso 
atendimento individual oferece uma ampla 
gama de opções: basta ligar


