
Pyloner 

Pylon - med plane
eller buede fronter?
Ved valg af pylon er det første, du skal 
tage stilling til, hvilken form, du ønsker.
Vi tilbyder både ClassicPyloner med plane 
fronter - og AeroPyloner med buede 
paneler.
Uanset type benytter vi en hårdfør 
aluminium til både panelerne og den 
indvendige konstruktion. Dermed er du 
garanteret et produkt, der både kan mod-
stå blæst og slag.
For at beskytte den indvendige konstruk-
tion fremstiller vi altid pyloner med 
lukkede sider. 
Derudover sørger vi naturligvis for en flot 
og elegant afslutning ved soklen.

Valg af farve
Når det gælder pylonens farve, kan vi til-
byde dig præcis den RAL-farve, du ønsker.
Alle vore pyloner pulverlakeres i en 
langtidsholdbar farve, der ikke blegner.
Efter lakering forsyner vi pylonen med 
slidstærk tekst efter eget valg - og også 
her er alle farver og skrifttyper mulige.
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•  Aeropylon: Buede fronter 

•  ClassicPylon: Plane fronter

•  kraftig aluminium 

•  flotte detaljer

•  frit valg af RAL farve

•  hårdfør pulverlakering 

•  holdbar tekst

•  alle skrifttyper



Pyloner 

Med eller uden lys?
Det er vigtigt at tage stilling til, om du 
ønsker en pylon med eller uden lys.
En pylon med lys sikrer dig stor opmærk-
somhedsværdi dag og nat, mens en pylon 
uden lys primært skal ses i dagslys.
Vælger du en pylon med lys, indbygger 
vi enten lysstofrør eller LED-kredse med 
meget højt lysudbytte.
Vore LED-dioder er af amerikansk topkva-
litet, og brændetiden er op mod 50.000 
timer. Samtidig er strømforbruget meget 
lavt: Kun 3,15 Watt pr. meter LED-kreds.
Alternativt kan man indbygge lysstofrør, 
og her anbefaler vi Long Life Thermorør, 
som også har en lang brændetid (esti-
meret 46.000 timer). Et 120 cm langt 
thermorør forbruger 40 Watt.

En tekst, der reflekterer 
i mørke?
Ønsker du en pylon, der ikke har indbygget 
lys, men alligevel kan ses, når bilerne 
kører forbi?
Så kan vi foreslå et billigere alternativ, 
nemlig at forsyne pylonen med en tekst i 
refleksfolie frem for almindelig folie.
Som navnet antyder, virker refleksfolie på 
samme måde som en refleksbrik: Når bil-
lygterne rammer, reflekteres lyset. 
Vi tilbyder refleksfolie i sort, hvid, gul, 
rød og blå. Alle farver reflekterer i den 
ønskede farve - dog med undtagelse af 
sort, som vil reflektere hvidt.
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•  med eller uden lys 

•  indbyggede LED-dioder

•  indbyggede lysstofrør 

•  mange brændetimer

•  pylon med refleksfolie

•  bliv set i mørke 

•  billigt alternativ til lys

•  refleksfolie i 5 farver



Pyloner 

Form og design efter 
eget valg...
De fleste foretrækker en traditionel, 
rektangulær pylon - men ønsker du et 
anderledes og mere utraditionelt design, 
kan vi sagtens imødekomme dine ønsker. 
Det kan fx. være, at du ønsker „skæve 
vinkler“ eller en tekst, der er bredere 
end selve pylonen.
Eller måske et logo, der er fremhævet 
nogle centimeter i forhold til skiltet.
Vi er lydhøre over for dine ønsker og råd-
giver naturligvis gerne om mulighederne.

Pylon med 
elektronisk display
Har du behov for en skilt, der skal kunne 
vise varierede budskaber, kan det være en 
idé at overveje en pylon med indbygget 
lysavis. 
En lysavis er et display med rulletekst, 
som du selv kan programmere og løbende 
ændre på.
En anden form for elektronisk display, 
der kan indbygges i en pylon, er et tid- og 
temperaturdisplay. Her vises tid og tem-
peratur på skift, og begge dele registreres 
automatisk via GPS-sender/føler.
Elektroniske displays er ligesom utradi-
tionelle former med til at øge en pylons 
opmærksomhedsværdi. 
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•  utraditionelt design 

•  specielle former

•  udskåret tekst 

•  fremhævet logo

•  pylon m/indbygget display

•  lysavis med rulletekst 

•  varierede budskaber

•  tid-/temperaturvisning


