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Flexível e seguro para esses dois 
recursos estão perfeitamente unidos 
em KAIRO. Graças ao dispositivo de 
bloqueio integrado, qualquer pessoa 
sem autoridade não é capaz de 
remover letering.

 

.Mas é muito fácil alterar as inserções  
depois de ter a chave especial para 
isso. Tendo uma placa de base em 
cinza ou branco, o sinal é atemporal e 
se encaixa para cada arquitetura. 
Opcional, o sinal pode ser pintado em 
cores RAL definidas pelo usuário.

• PVC
• Bloqueável
• Troca de ppel
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sign size description colour ID art. no.

height x width in mm

74,75 x 149,5 door sign 75 
(can be mounted in portrait and landscape format)

grey 1965 i2301V10

74,75 x 149,5 door sign 75
(can be mounted in portrait and landscape format)

white 8304 i2301WV10

74,75 x 149,5 door sign 75
(can be mounted in portrait and landscape format)

painted 7886 i2301RALV10

149,5 x 149,5 door sign 150 grey 1953 i2300V10
149,5 x 149,5 door sign 150 white 8303 i2300WV10
149,5 x 149,5 door sign 150 painted 7887 i2300RALV10

base plate (ABS) 

mounting plate (ABS)

special key

paper inlay

non-reflective cover, 3mm

1

32 4

  KAIRO installation and inserting the sign information

enclosed adhesive dots
for the back

and/or

 Available as PU (10 items) at a discount price.

KAIRO Sinal de porta / Diretório para montagem na parede

A placa de porta KAIRO consiste de uma placa de montagem, uma placa de base e uma tampa
 não reflexiva de 3 mm. Os sinais têm um dispositivo de bloqueio integrado e não visível. Assim,
 a mudança de inlays, bem como a remoção, só pode ser feita com a ajuda de uma chave 
especial (1x por PU).

Pintado em RAL; Por favor, especifique a cor RAL desejada com o número do artigo ao fazer o pedido. 
Quantidade mínima 5 PU (= 50 peças) 

Plástico colorido: cinza = aprox. RAL 7005, branco = aprox. RAL 9010.  

Faça os furos, insira os pinos nos furos e aperte a placa de montagem com parafusos. 
Certifique-se de que o nariz está no topo. Alinhe a placa de montagem e aperte os 
parafusos. Alternativa e / ou montagem com os pontos de colagem fechados.

Coloque a placa de base no Inserir o inlay de 
papel. placa de montagem. Os clipes no meio 
apontam para baixo. Prenda a placa base 
deslizando-a para baixo.

Pressione a tampa nos 
quatro lados.
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KAIRO Table-Top Sign - paperflexible

sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

 74,75 x 149,5 72,75 x 147,5 1966 i2310

Paper Inlays * ID art. no.

height x width in mm

72,5 x 147,5 for door sign 75 and table-top sign 1 PU = 10 sheets 4343 i725x1475P10
147,5 x 147,5 door sign 150 1 PU = 50 sheets 4342 i725x1475P50

147,5 x 147,5 door sign 150 1 PU = 10 sheets 4314 i1475x1475P10
147,5 x 147,5 door sign 150 1 PU = 50 sheets 4313 i1475x1475P50

KAIRO Paper Inlays *
Paper inlays are supplied in RAL 9002 pure white as standard, blank for self-printing with a laser or ink-jet printer. 

* Punched on ~DIN A4 sheet.

accessories/pictograms ID art. no.

Design templates incl. pictograms and free installation file „Inkscape“ 6181 ivorlagen

Extract from a wide range, please refer to page 193 onwards. For a selection of emergency / fire safety symbols, please refer to www.moedel.
de. For sign information in Braille / tactile lettering, please refer to page 176 onwards.




