
2.000 x 1.000 113 1.955 x 856 2 A 10748

2.500 x 1.000 113 2.455 x 856 2 B 10749

2.500 x 1.250 113 2.455 x 1.106 2 B 10750

3.000 x 1.250 113 2.955 x 1.106 2 B 10751

↑

O corpo da base consiste em perfis laterais de alumínio anodizado prateado, que são conectados entre si 
com perfis de câmara oca e suportes na parte superior e inferior. Os porta-inscrições de dupla face são 
feitos de composto de alumínio (3 mm) em alumínio branco RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016. A 
profundidade total é de 113 mm. É instalado com tubos de reforço de aço (60 x 60 mm) com extensão de 
500 mm ou, opcionalmente, com placas de piso.

Todos  os  totens  exterior  MADRID  com iluminação LED  podem ser  fornecidos  com base  para buchas

A  
4 furos Ø 18 mm, eixo 60 x 60 x 6 x 1.000 mmB  

2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 15 mm, 4 furos Ø 14 mm, eixo 60 x 60 x 3 x 600 mm
2 placas de base, aço galvanizado, 250 x 250 x 25 mm,
  

Placa para cima
 para remover. 

Possibilidade 
de troca única

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

zona de carga 
    de vento     ID-NummerBases 

Linha prata – Painel exterior com placa removível

MADRID → área externa  → Exibir promoções
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O corpo da base consiste em perfis laterais de alumínio anodizado prateado, que são conectados entre 
si com perfis de câmara oca e suportes na parte superior e inferior. O suporte de inscrição unilateral 
feito de vidro acrílico opala (espessura: 4 mm) atinge uma iluminação homogênea com a tecnologia LED
 interna.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

iluminação ID-Nummer

750 x 1.000 113 705 x 856 unilateral 10013 

750 x 1.250 113 705 x 1.106 unilateral 10011 

1.000 x 1.000 113 955 x 856 unilateral 10012 

1.000 x 1.250 113 955 x 1.106 unilateral 9323 

Também possível como um 
produto feito sob medida, 
independente do lado de fora.

Área 
uniformemen
te iluminada 
com enorme 
luminosidade
! 2.000 lm 
(lúmens)

Linha prata – Painel de parede com iluminação LED

MADRID → área externa         → Sinais exteriores com iluminação LED



ID-Nummer

450 x 300 16 447,5 x 297,5 8804 

450 x 450 16 447,5 x 447,5 3003 

650 x 300 16 647,5 x 297,5 8805 

650 x 450 16 647,5 x 447,5 3005 

650 x 650 16 647,5 x 647,5 3007 

850 x 300 16 847,5 x 297,5 8806 

850 x 450 16 847,5 x 447,5 3009 

850 x 650 16 847,5 x 647,5 3011 

850 x 850 16 847,5 x 847,5 3013 

1.000 x 300 16 997,5 x 297,5 8807 

1.000 x 450 16 997,5 x 447,5 2970 

1.000 x 650 16 997,5 x 647,5 2972 

1.000 x 850 16 997,5 x 847,5 2974 

1.000 x 1.000 16 997,5 x 997,5 2968 

1.250 x 300 16 1.247,5 x 297,5 8808 

1.250 x 450 16 1.247,5 x 447,5 2980 

1.250 x 650 16 1.247,5 x 647,5 2982 

1.250 x 850 16 1.247,5 x 847,5 2984 

1.250 x 1.000 16 1.247,5 x 997,5 2976 

1.250 x 1.250 16 1.247,5 x 1.247,5 2978 

1.500 x 1.000 22,8 1.497,5 x 997,5 2986 

1.500 x1.500 22,8 1.497,5 x 1.497,5 2988 

1.800 x 1.000 22,8 1.797,5 x 997,5 2991 

1.800 x 1.250 22,8 1.797,5 x 1.247,5 2993 

1.800 x 1.500 22,8 1.797,5 x 1.497,5 2995 

2.000 x 1.000 22,8 1.997,5 x 997,5 2997 

2.000 x 1.250 22,8 1.997,5 x 1.247,5 2999 

2.000 x 1.500 22,8 1.997,5 x 1.497,5 3001 

Este guia principal permite combinações individuais com diferentes formatos e opções de etiquetagem. 
Fino e elegante, as informações podem ser transmitidas com estilo em grandes áreas. 
A rotulagem é feita diretamente nocorpo da base - ou para informações rapidamente intercambiáveis em 
módulos intercambiáveis montados. Uma solução simples e rápida. Por favor, envie-nos um desenho cotado 
com a identificação dos elementos que vão ser utilizados para alterar o lettering e anote se os 
letreiros/sinalizações das portas devem ser abertos para o lado ou para cima.

A construção básica consiste em uma moldura de alumínio anodizado prateado, que é chanfrada com 
precisão e conectada por meio de ângulos ocultos. Na parte de trás, eles são fornecidos com laços de 
suspensão (perfuração em estrela). Um painel composto de alumínio (3 mm) em alumínio branco prateado 
RAL 9006 ou branco tráfego RAL 9016, fixado na parte frontal, serve como porta-inscrições. A profundidade
 total para formatos menores é de 16 mm, para versões grandes de 22,8 mm.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

Linha prata – Paineis exteriores parede

MADRID → área externa  → Sinalização Principal / Externo
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corpo  
para montagem na 
parede

módulo intercambiável

escolha de cor  
 

Opcional: inserção de papel

iindividualmente ou pré-planejadas em 
quatro tamanhos.

placa principal com módulos
papel flexível

MADRID → Sinais de parede com módulos, configuráveis individualmente



450 x 450 16 447,5 x 447,5 3004 

650 x 450 16 647,5 x 447,5 3006 

650 x 650 16 647,5 x 647,5 3008 

850 x 450 16 847,5 x 447,5 3010 

850 x 650 16 847,5 x 647,5 3012 

850 x 850 16 847,5 x 847,5 3014 

1.000 x 450 16 997,5 x 447,5 2971 

1.000 x 650 16 997,5 x 647,5 2973 

1.000 x 850 16 997,5 x 847,5 2975 

1.000 x 1.000 16 997,5 x 997,5 2969 

1.250 x 450 16 1.247,5 x 447,5 2981 

1.250 x 650 16 1.247,5 x 647,5 2983 

1.250 x 850 16 1.247,5 x 847,5 2985 

1.250 x 1.000 16 1.247,5 x 997,5 2977 

1.250 x 1.250 16 1.247,5 x 1.247,5 2979 

1.500 x 1.000 22,8 1.497,5 x 997,5 2987 

1.500 x 1.500 22,8 1.497,5 x 1497,5 2989 

1.800 x 1.000 22,8 1.797,5 x 997,5 2992 

1.800 x 1.500 22,8 1.797,5 x 1.497,5 2996 

2.000 x 1.000 22,8 1.997,5 x 997,5 2998 

2.000 x 1.250 22,8 1.997,5 x 1.247,5 3000 

2.000 x 1.500 22,8 1.997,5 x 1.497,5 3002 

Este guia principal permite combinações individuais com diferentes formatos e opções de etiquetagem. 
Fino e elegante, as informações podem ser transmitidas com estilo em grandes áreas.  
A  rotulagem  é  feita  diretamente  no corpo da base ou para troca rápida de informações por meio de  
módulos intercambiáveis montados
  

A construção básica consiste em uma moldura de alumínio anodizado preto circundante, que é chanfrada 
e conectada entre si por meio de ângulos ocultos. Na parte de trás é fornecido com perfuração em estrela. 
Um painel composto de alumínio (3 mm) em preto fosco RAL 9005 preso à frente serve como suporte de 
inscrição.A profundidade total é de 16 mm para formatos menores e 22,8 mm para versões grandes.

formato
H x B 
[mm]

Profundidade
T [mm] 

área de 
rotulagem 
H x B [mm] 

parafuso de 
montagem
ID-Nummer

Linha preta – Paineis exteriores parede

MADRID → área externa             → Sinalização Principal / Externo



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


