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Series GALERIE
Totens Exterior

Moderno e preciso à GALERIE é a solução 
perfeita para todos os imóveis em que a 
arquitetura exige discrição e requinte. O 
totem externo e interno, as placas de parede 
e as placas de teto têm uma aparência de 
bom gosto e combinam perfeitamente. Os 
materiais usados são vidro ou acrílico em 
conexão com aço inoxidável. As atualizações 
de informações necessárias são realizadas 
facilmente trocando as transparências entre 
as camadas.

um visual nobre.
elegante e materiais elegantes resultam em 
inoxidável com tecnologia sofisticada e 
Os versáteis elementos de fixação em aço 

• vidro e aço inoxidável

• 

• construção em sanduíche

transparência
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sign size information area ID art. no.

height x width x depth in mm height x width in mm

1510 x 500 x 45 2 x 750 x 500 mm 5706 igalstele1500.500

sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

1800 x 500 1 x 20 mm clear acrylic 5687 igalinnen1800.500
1800 x 500 1 x 20 mm acrylic satin 5688 igalinnens1800.500
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GALERIE Totem interior

Os  totens  internos  GALERIE  podem  ser  encontrados  em  qualquer  lugar  onde  a 
informação deve ser apresentada com elegância.

     Versão 1 

Dados técnicos:
Cada lado possui dois discos TSG acetinados 750 x 500 x 6 mm que servem como painéis 
informativos que são montados em molduras circunferenciais de alumínio em prata anodizada 
com espaçadores de aço inoxidável (Ø 22 mm | 15 mm de folga). As placas de base fixadas ao 
nível dos caixilhos são pintadas em prata RAL 9007.

     Versão 2 

Dados técnicos:
O painel informativo de acrílico no formato 1800 x 500 x 20 mm é montado entre um suporte de 
aço com 5 mm de espessura. A base no formato 200 x 200 mm (por lado) é pintada em cinza 
titânio com pintura soft-touch. Dois parafusos suportam o painel de informações.


