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Series OSLO

Atemporal e impressionante a OSLO 
convence com design e funcionalidade. 
OSLO adquire seu caráter particular através 
dos suportes de aço inoxidável que servem 
para o propósito de montar e fixar as 
pastilhas e a tampa simultaneamente de uma
forma elegante. Para completar o sistema, 
estão disponíveis placas de porta montadas 
na parede e placas de sinalização, bem 
como banners, suportes de teto e suportes 
de mesa.

Tal como acontece com todas as outras
 coleções, a etiquetagem pode ser 
equipada com Braille ou escrita tátil.

Inserções em branco feitas sob medida e 
dados de inscrição pré-preparados tornam 
a troca de informações fácil de usar.

•  alumínio e aço inoxidável
•  troca de papel

•  fácil de montar

jduarte
Typewritten text
Interior
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sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

151 x 297  144 x 297 3076 i2640  



accessories ID art. no.

automatic unit instead of hooks  3851 i7732    

52

Para obter informações sobre sinais de dupla face; 
incluido dois cabos de aço de 1,5 mm e terminais de pressão.

  Tamanho ideal de sinal para sinalização de segurança e sinalização de proteção contra incêndio.

  Informações de instalação

Neste caso, a informação do sinal é aplicada diretamente ao inlay de papel usando letras de folha autoadesivas, 
impressão digital ou símbolos de emergência / segurança contra incêndio. 
A placa pode ser fixada ao teto com ganchos convencionais ou um sistema de fixação de teto automático. 
O dispositivo automático permite que a sinalização seja ajustada retroativamente, de forma que se não estiver reta 
ou houver diferenças no comprimento do cabo, estas podem ser corrigidas com facilidade.

ganchos unidade automática

OSLO Suspensão - flexivel na troca de imagem
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sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

151 x 148 144 x 148 3080 i2651  
151 x 297 144 x 297 3078 i2650



overall size quantity rows ID art. no.

height x width in mm x pictures per row

650 x 565 3 x 5 8155 i26MATafel15
810 x 565 4 x 5 8156 i26MATafel20
970 x 680 5 x 6 8157 i26MATafel30

OSLO Bandeirola - flexivel na troca de imagem

Para  obter  informações  de  sinal  em  ambos  os  lados  (por  exemplo,  com  símbolos  de 
segurança ou incrustações de papel), incluindo adaptador.

  Tamanho ideal de sinal para sinalização de segurança e sinalização de proteção contra incêndio.

  Informações de instalação

O adaptador consiste em um perfil de base de montagem e um perfil de adaptador em prata anodizada. O perfil de 
base é fixado à parede por meio de dois parafusos. Um parafuso sem cabeça na lateral segura o adaptador 
deslizante, no qual os sinais são fixados em ambos os lados.

OSLO Painel de Apresentação do Funcionário
Apresente os seus funcionários.

Dados técnicos:
Ì base feita de composto de alumínio RAL 9006 branco-alumínio
Ì 150 mm de altura
Ì perfil OSLO, altura 151 mm
Ì tampas transparentes 147,5 x 105 mm ( DIN A6)
Ì separadores de tiras de alumínio anodizado prata

A quantidade de fotos é variável. Entre em contato conosco para outros tamanhos. 



O
SL

O

sign size information area ID art. no.

height x width in mm height x width in mm

73 x 151 door sign 75 73 x 144 3032 i2601
103 x 151 ~DIN A6 hor. 103 x 144 3067 i2616
148 x 151 door sign 150 148 x 144 3018 i2600
148 x 151 door sign 150 148 x 144 9720 i2600V10
210 x 151 ~DIN A5 ver. 210 x 144 3050 i2605
148 x 213 ~DIN A5 hor. 148 x 206 3064 i2615
148 x 300 directory 148 x 293 3072 i2630
297 x 213 ~DIN A4 ver. 297 x 206 3044 i2604
210 x 300 ~DIN A4 hor. 210 x 293 3061 i2614
420 x 300 ~DIN A3 ver. 420 x 293 3038 i2603

2

3

1

OSLO Placa de porta / diretório montagem na parede - flexivel na troca de imagem

O OSLO inteligente e discreto convence por design e funcionalidade. Dois adaptadores feitos de aço 
inoxidável são usados para montar e segurar o inlay de papel na base de alumínio do letreiro. 
As inserções de texto podem ser produzidas e substituídas pelo próprio usuário.

 Disponível como PU (10 itens) com desconto.  
   Tamanho ideal de sinal para sinalização de segurança e sinalização de proteção contra incêndio.

suporte de parede de aço inoxidável

placa de base de alumínio, prata anodizada

embutimento de papel

capa não refletiva

Instalação

Fixe o suporte de instalação inferior 
à parede com dois parafusos.

Recomendação: 
Cabeça cónica 3,5 x 40 mm.

Deslize  a  base  do  sinal  para  o 
suporte.

Deslize o suporte superior nas 
guias na parte traseira da base do
 painel.
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name ID art. no.

Universal Display „Free | Occupied“ 6035 iuniversalfb

format PU ID art. no.

height x width in mm

 72,5 x 147,5 for door sign 75
50 sheets 4342 i725x1475P50 *
10 sheets 4343 i725x1475P10 *

147,5 x 102,5 for ~DIN A6
50 sheets 2074 i1475x1025P50 *
10 sheets 2075 i1475x1025P10 *

147,5  x 147,5
for door sign 150 and 
flag sign 150

50 sheets 4313 i1475x1475P50 *
10 sheets 4314 i1475x1475P10 *

209,5  x 147,5 for ~DIN A5 
50 sheets 4370 i2095x1475P50 *
10 sheets 4371 i2095x1475P10 *

147,5  x 296,5 for sign 10 sheets 4408 i1475x2965P10 *
296,5  x 209,3 for ~DIN A4  10 sheets 4362 i2965x2093P10  
421,5  x 296,5 for ~DIN A3    5 sheets 4353 i4215x2965P5  
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Universal Display „Livre / Ocupado“

OSLO Papel 
Os  inlays  de  papel  são  fornecidos  em  branco  puro  RAL  9002  como  padrão,  em  branco  para 
impressão automática com uma impressora a laser ou jato de tinta.

* Perfurado em folha A4 DIN

Inserir informações

Retire  a  tampa  de  acrílico  da  base 
da placa junto com o suporte superior.

Insira o papel e, em seguida, coloque 
a tampa de acrílico e o suporte de 
volta no lugar.


