
Linha prata 

Linha preta 

Linha branca
 

Linha de bronze 

Acessórios 

Linha Prata 

Escala 1:1
MADRID Placa de porta linha prata

MADRID 



↑

Nossos modelos 
internos podem ser
fabricados 
exatamente de 
acordo com suas 
especificações e, 
portanto, se 
encaixam 
perfeitamente na 
arquitetura 
existente.

As placas de 
bandeirola são 
fixados na 
parede para 
economizar 
espaço e ainda 
são visíveis 
porque apontam
para a sala.

← Uma placa de 
parede é sempre
 uma boa 
escolha quando 
há muita 
informação para 
mostrar.



300 cm

100 cm

Visor interno de sinalização principal/piso (modular)                                   display interno

exibição ao ar livre

Sinalização Principal/ Externo

Placas de porta/placas de sinalização EasyFlexx

MADRID → Visão geral completa da série de modelos



100 cm

600 cm

letras 
diretas

papel flexível

disponível com 
iluminação LED

com luz de 
superfície LED

MADRID 

Suspensão de teto dupla face

Bandeirola

aplicações especiais



MADRID → interior                                      → placas de porta



O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado e um painel traseiro. Um 
pedaço de papel com inscrição pode ser inserido na moldura e depois protegido com uma capa não 
reflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem adesiva e/ou 
aparafusada.

212,5 x 150,5 6 ca. DIN A5 alto 206 x 144 2064  

150,5 x 212,5 6 ca. DIN A5 baixo 144 x 206 2129  

182,5 x 182,5 6  porta 182 176 x 176 2154  

299,5 x 150,5 6 placa alto 293 x 144 2211  

150,5 x 299,5 6 placa baixo 144 x 293 2203  

212,5 x 212,5 6 placa 212 206 x 206 2191  

299,5 x 212,5 6 ca. DIN A4 alto 293 x 206 2049  

212,5 x 299,5 6 ca. DIN A4 baixo 206 x 293 2122  

422,5 x 150,5 6 placa alto 416 x 144 2132  

150,5 x 422,5 6 placa baixo 144 x 416 2136  

299,5 x 299,5 6 placa 299 293 x 293 2194  

422,5 x 299,5 6 ca. DIN A3 alto 416 x 293 2034  

299,5 x 422,5 6 ca. DIN A3 baixo 293 x 416 2114  

596,5 x 422,5 6 ca. DIN A2 alto 590 x 416 2028  

422,5 x 596,5 6 ca. DIN A2 baixo 416 x 590 2109  

844,5 x 596,5 6 ca. DIN A1 alto 838 x 590 2081  

596,5 x 844,5 6 ca. DIN A1 baixo 590 x 838 2151  

1.192,5 x 844,5 6 ca. DIN A0 alto 1.186 x 838 2086  

844,5 x 1.192,5 6 ca. DIN A0 baixo 838 x 1.186 2162  

 150,5 x 150,5 6  porta 150 144 x 144 9666 1971 

75,5 x 150,5 6 porta 75 69 x 144 2025 2021 

105,5 x 105,5 6 porta 105 99 x 99 7631 2103 

150,5 x 105,5 6 ca. DIN A6 alto 144 x 99 2078 2073 

105,5 x 150,5 6 ca. DIN A6 baixo 99 x 144 2148 2144 

120,5 x 120,5 6  porta 120 114 x 114 2169 2165 

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

montagem 
adesiva
ID-Nummer

parafuso de 
montagem
ID-Nummer

A partir desses tamanhos, todos os sinais são destinados à montagem 
adesiva e aparafusada - nenhuma outra distinção é feita

Linha prata – Placas de porta montagem parede em papel flexível

Designação formato  de 
visualização 
H x B [mm]

MADRID → interior                                             → placas de porta

Para profissionais: montagem adesiva



ID-Nummer

As placas são entregues pré-montados com proteção de remoção e placa(s)
 espaçadora(s) colada(s). Solicite a chave de remoção separadamente

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

Designação formato  de 
visualização 
H x B [mm]

150,5 x 150,5 6 Porta 150 144 x 144 9885 

212,5 x 150,5 6 ca. DIN A5 alto 206 x 144 7902  

150,5 x 212,5 6 ca. DIN A5 baixo 144 x 206 7903  

299,5 x 212,5 6 ca. DIN A4 alto 293 x 206 7516  

212,5 x 299,5 6 ca. DIN A4 baixo 206 x 293 7588  

422,5 x 299,5 6 ca. DIN A3 alto 416 x 293 7587  

299,5 x 422,5 6 ca. DIN A3 baixo 293 x 416 7589  

596,5 x 422,5 6 ca. DIN A2 alto 590 x 416 8674  

422,5 x 596,5 6 ca. DIN A2 baixo 416 x 590 8560  

Abertura do 
dispositivo 
anti-remoção 
(vista do verso 
da etiqueta); na 
versão de 
montagem 
adesiva.

Linha prata – Placa porta papel flexível anti-roubo

MADRID → interior          → Placas de porta/sinalizações invioláveis

Para profissionais: montagem adesiva



ID-Nummer

150 x 450 16 147,5 x 447,5 8836

300 x 300 16 267,5 x 267,5 8871

250 x 450 16 247,5 x 447,5 8865

ID-Nummer

150,5 x 150,5 16 144 x 144 2233

150,5 x 299,5 16 144 x 293 2230

212,5 x 212,5 16 206  x 206 8555

212,5 x 299,5 ca. A4 quer 16 206 x 293 2238

299,5 x 422,5 ca. A3 quer 16 293 x 416 2236

O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio anodizado prateado, fechada em todos os 
lados, revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou 
branco tráfego RAL 9016. A profundidade total é de 16 mm. A inscrição é feita diretamente nas 
superfícies visíveis do sinal usando letras autoadesivas, impressão digital ou símbolos de proteção contra
 incêndio/via de fuga. A montagem na parede ocorre sem parafusos visíveis usando o adaptador de 
alumínio integrado.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Linha prata – Bandeirola papel flexível
Também com moldura de alumínio em toda a volta, mas pode ser equipado com inserções de papel 
individualmente em ambos os lados de cima - semelhante aos sinais de porta. A montagem na parede 
ocorre sem parafusos visíveis usando o adaptador de alumínio integrado.

Um bom 
portador de 
informação 
universal no 
verdadeiro 
sentido da 
palavra – que é 
sutil, mas ainda
 mais presente.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Linha prata – Bandeirola letras diretas

MADRID → interior                         → bandeirola



ID-Nummer

150,5 x 299,5 16 144 x 293 2214

150,5 x 596,5 16 144 x 590 2217

212,5 x 596,5 16 206  x 590 9343

299,5 x 422,5 16 293 x 416 2227

*  

+ +

+ +

+

+

Também com moldura de alumínio a toda a volta, mas pode ser montado individualmente com inserções 
de papel em ambos os lados a partir de cima – semelhante aos sinais de porta. Inclui cabo de aço de 2 x 
1,5 m e ilhós de pressão. Estes sinais são muito adequados para rotas de fuga e sinalização de proteção 
contra incêndio.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

acessórios:

Automatik* em vez de ganchos 3851

São necessários 2 automáticos por sinal.  

incluído:
ilhós de pressão

Opcional:
automático

Opcional:
Inserir rota 
de fuga e 
sinais de 
proteção 
contra 
incêndio

Linha prata – Suspensão de teto papel flexível

Opções: inserção de papel

MADRID → interior                           → Suspensão de teto



ID-Nummer

150 x 650 16 147,5 x 647,5 2342

150 x 850 16 147,5 x 847,5 2344

150 x 1000 16 147,5 x 997,5 2338

150 x 1.250 16 147,5 x 1.247,5 2340

250 x 650 16 247,5 x 647,5 2350

250 x 850 16 247,5 x 847,5 2352

250 x 1.000 16 247,5 x 997,5 2346

250 x 1.250 16 247,5 x 1.247,5 2348

+ +

+ +

O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio anodizado prateado, fechada em todos os lados,
revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou branco 
tráfego RAL 9016. A profundidade total é de 16 mm. Fornecimento inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós 
de pressão.

A inscrição é feita diretamente nas superfícies visíveis do sinal usando letras autoadesivas, impressão 
digital ou símbolos de proteção contra incêndio/via de fuga. O teto é fixado com ganchos clássicos ou 
um teto automático. Isso permite fácil ajuste subsequente, o que significa que irregularidades e 
pequenas diferenças ao longo do comprimento do cabo podem ser facilmente compensadas.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Fixação 
elegante e 
oculta do cabo
 de aço dentro
 do letreiro!

acessórios:

Automatik* em vez de ganchos 3851

Opcional:
automático

incluído:
ilhós de pressão

escolha de cor  
 

Linha prata – Suspensão de teto letras diretas

São necessários 2 automáticos por sinal.  

MADRID → interior  → Suspensão de teto



ID-Nummer

50,5 x 150,5 6 Variante 1A 2550 

50,5 x 150,5 6 Variante 1B 8636 

50,5 x 150,5 6 Variante 1C 8718 

50,5 x 150,5 6 Variante 1D 8686 

150,5 x 150,5 6 Variante 2 108 x 114 1991   

182,5 x 150,5 6 Variante 3 144 x 144 2010   

Variante 1A

Variante 1A

Variante 1D

Adições de placas de porta modulares adicionais (também podem ser adicionadas 
posteriormente) para a série de modelos MADRID.

Profundidade
T [mm] 

Designação formato  de 
visualização 
H x B [mm]

Variante 1B 
Anúncio com cinco 
encartes à escolha: 
alemão, inglês, francês, 
espanhol, italiano

Variante 1C 
Visor com cinco inserções à 
escolha: alemão, norueguês, 
dinamarquês, sueco, holandês

Variante 2
incluindo sinal

Variante 3
incluindo sinal

formato
H x B 
[mm]

Linha prata – Placa porta aditivo Livre/Ocupado

MADRID → interior   → Placa de porta livre/ocupado



ID-Nummer

75,5 x 150,5 6 69 x 144 2090

ID-Nummer

299,5 x 212,5 ca. DIN A 4 293 x 206 8710

422,5 x 299,5 ca. DIN A 3 416 x 293 8711

O display da mesa pode ser rotulado e equipado de forma fácil, 
individual e rápida. Para fazer isso, basta deslizar a tampa para 
fora, inserir o papel e protegê-lo novamente.

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Sempre um requisito especial para sistemas de sinalização:
a solução para informações temporárias - em eventos, 
conferências, como sinalização adicional, para a 
apresentação da sequência do programa e assim por 
diante. . . este tripé de informações atende exatamente a 
esse requisito.

O suporte reto de alumínio (pintado em RAL 7021 
preto-cinza) com altura de 950 mm é fixado à base de aço 
no formato 220 x 300 x 4 mm (RAL 9006 alumínio branco). 
Módulos intercambiáveis fixos, giratórios e seguros de 
aproximadamente DIN A4 ou A3 oferecem espaço para 
informações variáveis.

formato
H x B 
[mm]

formato
H x B 
[mm]

Designação formato  de 
visualização 
H x B [mm]

Linha prata – Suporte de mesa  papel flexível

Linha prata – Suporte informativo mudança de papel flexível

Área de rotulagem rotativa! 
Pode ser usada em formato ao
 alto e o baixo.

MADRID →  interior        → Suporte de mesa/suporte de informações



Linha Preta

Escala 1:1
MADRID Placa de porta linha preta

MADRID 



Molduras 
removíveis de 
alta qualidade 
denominadas 
EasyFlexx, 
com espessura
 de perfil de 16 
mm para 
formatos 
maiores.

MADRID →interior            → Placas de porta/placas de sinalização

Para profissionais: montagem adesiva



ID-Nummer

750,1 x 425,1 16 745 x 420 743 x 418 2269 

846,1 x 599,1 16 ca. DIN A1 839 x 592 2273 

1.055,1 x 425,1 16 1.050 x 420 1.048 x 418 2263 

1.345,1 x 425,1 16 1.340 x 420 1.338 x 418 2265 

1.194,1 x 846,1 16 ca. DIN A0 1.187 x 839 2271 

O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio anodizado preto e um painel traseiro. Um 
pedaço de papel com inscrição pode ser inserido na moldura e depois protegido com uma capa 
não reflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem adesiva 
e/ou aparafusada.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

visualização
H x B [mm]

Designação montagem 
adesiva
ID-Nummer

parafuso de 
montagem
ID-Nummer

A partir desses tamanhos, todos as placas são destinados à 
montagem adesiva e aparafusada - nenhuma outra distinção é 
feita!

150,5 x 105,5 6 ca. DIN A6 alto 144 x 99 9757 2077 

105,5 x 150,5 6 ca. DIN A6 baixo 99 x 144 9758 2147 

150,5 x 105,5 6 ca. DIN A6 alto 144 x 99 2077  

105,5 x 150,5 6 ca. DIN A6 baixo 99 x 144 2147  

150,5 x 150,5 6 porta 150 144 x 144 10087  

212,5 x 150,5 6 ca. DIN A5 alto 206 x 144 8675  

150,5 x 212,5 6 ca. DIN A5 baixo 144 x 206 8874  

150,5 x 299,5 6 Placa sinalização 144 x 293 2206  

299,5 x 212,5 6 ca. DIN A4 alto 293 x 206 2053  

212,5 x 299,5 6 ca. DIN A4 baixo 206 x 293 2124  

422,5 x 299,5 6 ca. DIN A3 alto 416 x 293 2038  

299,5 x 422,5 6 ca. DIN A3 baixo 293 x 416 2117  

596,5 x 422,5 6 ca. DIN A2 alto 593 x 416 2030  

422,5 x 596,5 6 ca. DIN A2 baixo 416 x 593 7766  

Esta moldura removível de alta qualidade atinge sua estética particularmente de alta 
qualidade através de uma aparência aparentemente sem moldura e do uso de inserções de 
grande formato, como por ex. B. Textos de sinalização, plantas do local, cartazes ou fotos.

A fácil remoção da tampa antirreflexo de vidro acrílico garante um manuseio rápido e confortável. 
Para maiores quantidades de informação, vários módulos intercambiáveis podem ser 
combinados um ao lado do outro conforme desejado.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

visualização
H x B [mm]

Designação

MADRID → nterior  → Placas de porta/placas de sinalização

Linha preta – EasyFlexx papel flexível

Linha preta – Placa porta / parede para papel flexívell



ID-Nummer

150,5 x 150,5 16 144 x 144 2234

150,5 x 299,5 16 144 x 293 2231

Para  rotulagem  frente  e  verso  (por  exemplo,  com  sinais  de  rota  de  fuga  ou  inserções  de 
papel), incluindo adaptador.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Fortes 
contrastes, 
linhas claras, 
formas 
clássicas.

Linha preta – Bandeirola papel flexível

MADRID → interior                              → bandeirola



ID-Nummer

150 x 650 16 147,5 x 647,5 2343

150 x 850 16 147,5 x 847,5 2345

150 x 1.000 16 147,5 x 997,5 2339

150 x 1.250 16 147,5 x 1.247,5 2341

250 x 650 16 247,5 x 647,5 2351

250 x 850 16 247,5 x 847,5 2353

250 x 1.000 16 247,5 x 997,5 2347

250 x 1.250 16 247,5 x 1.247,5 2349

+ +

+ +

MADRID 

Linha preta  – Suspensão teto letras diretas

O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio anodizado preto, fechada em todos os lados, 
revestida em ambos os lados com painéis compostos (3 mm) em preto fosco RAL 9005. A profundidade 
total é de 16 mm. Fornecimento inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Acessórios:

Automatik em vez de ganchos 3851

Fixação 
elegante e 
oculta do 
cabo de aço 
dentro do 
painel

São necessários 2 automáticos por placas

Opcional:
automático

incluído:
ilhós de pressão

escolha de cor  
 

→interior                                    → Suspensão de teto



50,5 x 150,5 6 Variante 1A 10276 

50,5 x 150,5 6 Variante 1B 10312 

50,5 x 150,5 6 Variante 1C 10973 

Adições de placas de porta modulares adicionais (também podem ser adicionadas 
posteriormente) para a série de modelos MADRID.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

Designação montagem 
adesiva
ID-Nummer

Variante 1A Variante 1B 
Anúncio com cinco encartes 
à escolha: alemão, inglês, 
francês, espanhol, italiano

Variante 1C 
Visor com cinco inserções à 
escolha: alemão, norueguês, 
dinamarquês, sueco, holandês

Linha preta – Placa porta aditivo Livre/Ocupado

MADRID → interior                                → Placa de porta livre/ocupado



Linha Branca

Escala 1:1
MADRID Placa de porta linha branca 

MADRID 



ID-Nummer

O corpo básico consiste em uma moldura de alumínio branco e um painel traseiro. Um 
pedaço de papel com inscrição pode ser inserido na moldura e depois protegido com uma 
capa não reflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de montagem 
adesiva e/ou aparafusada.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade

150,5 x 150,5 6 Porta 150 144 x 144 10008  

105,5 x 150,5 6 ca. DIN A6 baixo 99 x 144 10643  

212,5 x 150,5 6 ca. DIN A5 alto 206 x 144 10141  

150,5 x 212,5 6 ca. DIN A5 baixo 144 x 206 10142  

299,5 x 212,5 6 ca. DIN A4 alto 293 x 206 10009  

212,5 x 299,5 6 ca. DIN A4 baixo 206 x 293 10039  

422,5 x 299,5 6 ca. DIN A3 alto 416 x 293 10010  

299,5 x 422,5 6 ca. DIN A3 baixo 293 x 416 10040  

Linha branca – Placa de porta para papel flexívell

Designação
T [mm] 

visualização
H x B [mm]

MADRID → interior                       → Placas de porta/placas de sinalização

Para profissionais: montagem adesiva



50,5 x 150,5 6 Variante 1A 10277 

50,5 x 150,5 6 Variante 1B 10313 

50,5 x 150,5 6 Variante 1C 10972 

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] ID-NummerDesignação

Variante 1A Variante 1B 
Anúncio com cinco encartes 
à escolha: alemão, inglês, 
francês, espanhol, italiano

Variante 1C 
Visor com cinco inserções à 
escolha: alemão, norueguês, 
dinamarquês, sueco, holandês

Linha branca – Placa porta aditivo Livre/Ocupado

MADRID → interior     → Placa de porta livre/ocupado

Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) für die Modellreihe
 MADRID.



Linha Bronze

Escala 1:1
MADRID Placa de porta linha bronze 

MADRID 



As placas básicas é composta por uma estrutura de alumínio na cor bronze (bege pérola RAL 
1035) e um painel traseiro. Um pedaço de papel inscrito pode ser colocado na moldura e depois 
protegido com a capa antirreflexiva. Todos as placas de porta estão disponíveis em versões de 
montagem adesiva e/ou aparafusada.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

Designação formato  de 
visualização 
H x B [mm]

montagem 
adesiva
ID-Nummer

parafuso de 
montagem
ID-Nummer

150,5 x 105,5 6 ca. DIN A6 alto 144 x 99 9852 

105,5 x 150,5 6 ca. DIN A6 baixo 99 x 144 9853 

150,5 x 150,5 6 Porta 150 144 x 144 9984  

212,5 x 150,5 6 ca. DIN A5 alto 206 x 144 9855  

150,5 x 212,5 6 ca. DIN A5 baixo 144 x 206 9856  

299,5 x 150,5 6 Placa alto 293 x 144 9858  

150,5 x 299,5 6 Placa baixo 144 x 293 9857  

299,5 x 212,5 6 ca. DIN A4 alto 293 x 206 2052  

212,5 x 299,5 6 ca. DIN A4 baixo 206 x 293 9859  

422,5 x 299,5 6 ca. DIN A3 alto 416 x 293 9860  

299,5 x 422,5 6 ca. DIN A3 baixo 293 x 416 9861  

596,5 x 422,5 6 ca. DIN A2 alto 593 x 416 9862  

422,5 x 596,5 6 ca. DIN A2 baixo 416 x 593 9863  

Linha bronze – Placas porta / parede papel flexível

MADRID → interior        → Placas de porta/placas de sinalização

A partir desses tamanhos, todos os sinais são destinados à montagem 
adesiva e aparafusada - nenhuma outra distinção é feita

Para profissionais: montagem adesiva



ID-Nummer

150,5 x 150,5 16 144 x 144 9864

212,5 x 299,5 16 144 x 293 9865

Para rotulagem frente e verso (por exemplo,  com sinais de rota de fuga ou inserções de 
papel), incluindo adaptador.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Linha bronze – Bandeirola papel flexível

MADRID → interior    → bandeirola



ID-Nummer

150,5 x 299,5 16 144 x 293 9866

+ +

+ +

+

+

Também com moldura de alumínio a toda a volta, mas pode ser montado individualmente com 
inserções de papel em ambos os lados a partir de cima – semelhante aos sinais de porta. Inclui
cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão. Estes sinais são muito adequados para rotas de 
fuga e sinalização de proteção contra incêndio.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Acessórios:

Automatik em vez de ganchos 3851

São necessários 2 automáticos por sinal.  

Opcional:
Inserir rota 
de fuga e 
sinais de 
proteção 
contra 
incêndio

Opcional:
automático

incluído:
ilhós de pressão

Opções: inserção de papel

Linha bronze – Suspensão teto papel flexível

MADRID →interior                                           → Suspensão de teto



ID-Nummer

150 x 650 16 147,5 x 647,5 9867

250 x 850 16 247,5 x 847,5 9868

250 x 1.250 16 247,5 x 1.247,5 9869

+ +

+ +

O corpo básico é composto por uma estrutura de alumínio de cor bronze (bege pérola RAL 
1035) que é fechada em todos os lados e revestida em ambos os lados com painéis 
compostos (3 mm) em alumínio branco RAL 9006. A profundidade total é de 16 mm. A 
entrega inclui cabo de aço de 2 x 1,5 m e ilhós de pressão.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Acessórios:

Automatik em vez de ganchos 3851

São necessários 2 automáticos por sinal. Fixação 
elegante e 
oculta do 
cabo de aço 
dentro do 
painel

Opcional:
automático

incluído:
ilhós de pressão

escolha de cor  
 

Linha bronze – Suspensão teto letras diretas

MADRID →interior                              → Suspensão de teto



50,5 x 150,5 6 Variante 1A 10278 

50,5 x 150,5 6 Variante 1B 10314 

50,5 x 150,5 6 Variante 1C 10974 

Linha bronze – Placa porta aditivo Livre/Ocupado

Adições  de  placas  de  porta  modulares  adicionais  (também  podem  ser  adicionadas 
posteriormente) para a série de modelos MADRID.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

Designação
montagem 
adesiva
ID-Nummer

Variante 1A Variante 1B 
Anúncio com cinco 
encartes à escolha: 
alemão, inglês, francês, 
espanhol, italiano

Variante 1C 
Visor com cinco inserções à 
escolha: alemão, norueguês, 
dinamarquês, sueco, holandês

MADRID → interior      → Placa de porta livre/ocupado



ID-Nummer

35 x 144,5 1 144 x 144  8046

O painel de alumínio anodizado na cor prata com espessura de 1 
mm pode ser utilizado de qualquer forma: seja como cabeceira, 
estribo ou colocado no meio, graças ao design autoadesivo pode 
ser utilizado de várias formas. A largura é perfeitamente compatível
 com as placas de porta MADRID 150, formato A6 paisagem e 
formato A5 retrato.

Acessórios – Flexivel placa de alumínio

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

formato 
visualt
 H x B [mm]

MADRID     → acessórios  → placa de alumínio | proteção contra remoção



montagem de parafuso

moldura de alumínio 
anodizado prata painel 
traseiro prata, com orifícios

embutimento de papel

capa anti-reflexo

MADRID Placa porta / diretório alumínio montagem parede - troca de imagem

2

3

1

1

4

4

3

2

  Informaçao de instalação

Remova a tampa para cima (retrato) ou lateral 
(paisagem).

Depois de definir os pinos, instale a placa da porta 
com os parafusos. O parafuso só pode ser 
apertado com a mão.

Insira o papel etiquetado.

Insira a tampa novamente.



MADRID            → TÉCNICO



montagem adesiva / montagem de parafuso 
de 1 orifício
incl. material adesivo na parte traseira 
para uma instalação mais rápida e 
eficaz

painel traseiro da moldura de alumínio 
anodizado prata com perfuração de 1 
orifício

embutimento de papel

capa anti-reflexo

 conomia de tempo graças à montagem adesiva - a montagem por parafuso foi ontem
conomize tempo precioso de montagem e trabalhe com nossas placas já equipadas com material adesivo.
Assim, com isso, uma marcação complexa perfuração, limpeza, fixação de buchas e aparafusamento 
podem ser omitidos. Apenas a superfície plana da parede será limpa e a placa será instalada com pressão
suficiente (parada com o auxílio de um rolo de pressão). A placa do com um tamanho de 15 x 15 cm será 
entregue com um orifício de parafuso central e uma almofada de cola de grande área. Aqui você pode 
escolher entre a montagem adesiva e / ou aparafusada. Além disso, os formatos mais vendidos DIN A4e 
DIN A3 estão disponíveis em uma execução separada para montagem com adesivo, incluindo cola 
pré-montada.

2

1 2

1

4

3

optional:

Remova a tampa para cima (retrato). Remova a película 
protetora da almofada adesiva aplicada no verso.

Prensa a placa com pressão firme por meio de rolo de 
pressão. opcional: Fixação por meio de parafusos 
adicionais. (apenas aperte manualmente)

Insira o papel etiquetado.

Insira a tampa novamente.

material 
adesivo nas 
costas

  Informaçao de instalação

MADRID            → TÉCNICO

pressione  (com  rolo ) 



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


