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Upplysta färger!

LED bara ökar i popularitet som ljuskälla i belysta skyltar och display applikationer!
Detta beror i första hand på oöverträffad estetik, kostnadsfördelar och att det är bra ur miljösynpunkt. LED håller nu snabbt på att ersätta andra ljuskällor och står för nya och spännande
möjligheter inom skyltindustrin. Nya och mer ”slimmade” designer håller på att växa fram och
detta i kombination med låg underhållskostnad, färre strömavbrott, lägre driftskostnad, lägre
energiförbrukning och lägre värmegenerering, ja listan kan göras lång med alla fördelar som
LED ger i förhållande till traditionella ljuskällor. Både när det gäller så väl inom- som utomhusskyltar.
Färgerna i Perspex® SPECTRUM har tagits fram för att ge optimerad färgprestanda, både vid
reflekterande ljus framifrån eller genomlyst bakifrån. Antingen om det är frågan om en nedsläckt skylt på dagen eller en upplyst skylt nattetid, skyltar i Perspex® SPECTRUM ger ett klart
och intensivt uttryck i varje sammanhang.
Perspex® SPECTRUM är inte bara för skyltar, utan är det ideala materialet för varje belyst
applikation så som POP displayer, interiör design och arkitektoniska skapelser.
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Perspex® SPECTRUM har tagits fram för att möta kraven för framtidens
skyltmarknad!

sammansättning - intensiv färg i dagsljus såväl som belyst på natten
jämn belysning - utmärkt spridningsförmåga
vitt ljus - Perspex SPECTRUM är optimerad för vita LED-lampor
färger - brett standardsortiment av färger, plus skräddarsydda möjligheter
flexibilitet - designat för LED, men kan även användas med alternativa ljuskällor
estetik - ”slimmade” designer med en klar och jämn belysning.
pålitlighet - samma 10 års garanti som övriga Perspex produkter

Leveransprogram - Perspex® Spectrum LED
Standard tjocklek: 3 mm
Standard skivstorlek: 3050 x 2030 mm
(andra tjocklekar och storlekar mot förfrågan!)
11 populära och imageskapande färger att välja bland!
1TL1 Opal
1TL2 Opal
2TL1 Gul
2TL2 Gul
3TL1 Orange
4TL1 Rosa

4TL2 Röd
4TL3 Röd
6TL1 Grön
6TL2 Grön
7TL1 Blå
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