
IN- EN OUTDOOR



20~30 mm

20~30 mm

Spuitwerk in RAL

Spuitwerk in RAL

Acrylaat

LED

Acrylaat

LED

Type 1

Type  2

Het                 programma is voor binnen- en buitengebruik

Bij type 1 en 2 is het aangeleverde bestand de verlichte voorzijde, hierna loopt het ca. 5 mm schuin weg. 
Houd dus rekening met de spatiëring in uw ontwerp.

Algemene informatie

Algemene informatie

Folie 3M/AVERY/MACTAC

Folie 3M/AVERY/MACTAC

Kleuren en diktes dienen ter indicatie en kunnen afw
ijken van de w

erkelijkheid

T + 31 (0) 315 65 41 41  •  info@signnovation.nl

Klein, dun en een subtiele afwerking maken DIONOX tot de trend in LED-signage. Zowel INDOOR als OUTDOOR verkrijgbaar. Door de
ruime keuze uit maar liefst 7 verschillende types kunt u naar hartenlust combineren met licht en uitvoering. Of het nu naar voren, naar achteren of
(deels) naar de zijkant moet uitlichten, bijna alles is mogelijk! Indien gewenst kan Signnovation volledig monteren op u-profielen of platen.

....binnen- en buitengebruik

....verkrijgbaar in 7 verschillende types

....inclusief LED-verlichting en trafo(s)

....diepte 20, 25 of 30 mm (afhankelijk van de hoogte)

....hoogte 50 tot 400mm

....minimale stokbreedte 10 mm 

....levertijd ca. 3 weken

....voorzien van draadeinden

....inclusief 1:1 montagetekening (met kabel- en montagegaten) 

....2 jaar garantie (excl. indirecte kosten)

vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

Dag Nacht

Dag Nacht



20~30 mm

Spuitwerk in RAL

Acrylaat

LED

25 + (5~8) mm

Spuitwerk in RAL

Acrylaat

Transparant acrylaat

LED

Type  3

Type  4

Type 5

Type 6

Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie
verlichte deel alleen in opaal wit verkrijgbaar
vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

verlichte deel alleen in opaal wit verkrijgbaar
vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

Het                 programma is voor binnen- en buitengebruik

Folie 3M/AVERY/MACTAC

20~30 mm

Spuitwerk in RAL

Acrylaat

LED

20~30 mm

Folie 3M/AVERY/MACTAC
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Spuitwerk in RAL

Acrylaat

LED

vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

Dag Nacht

Dag Nacht

Dag Nacht

Dag Nacht
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Algemene informatie

Het                 programma is voor binnen- en buitengebruik

Kleuren en diktes dienen ter indicatie en kunnen afw
ijken van de w

erkelijkheid
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Afstandsbuisje

Gevel

Kit
Afstandsbuisje

Moer

Paneel/Plaat

Gevel

Gevel

Kit

Zonder afstand Met afstand Met of zonder afstand

20~30 mm

Spuitwerk in RAL

Acrylaat

LED

verlichte deel alleen in opaal wit verkrijgbaar
vanaf 50 mm hoogte
minimale stokbreedte 10 mm

M
on

tag
e

Signnovation kan de tekst voor u ook voormonteren op u-profielen of op een 
plaat.

Tabel met diktes voor binnengebruik. De dikte bij buitenge-
bruik is altijd 30 mm.

U-pro�elen

Dag Nacht



                Type 3
(indoor)



                Type 3
(outdoor)



                Type 3
(outdoor)

                Type 5
(indoor)



Algemene informatie
Afm. cassette
Power
Prijs
Levering

390 x 270 x 50 mm
incl. adapter

€ 140,-
franko

Algemene informatie
Afm. koffer
Power
Prijs
Levering

450 x 328 x 128 mm
incl. adapter

€ 225,-
franko

Het                 programma is voor binnen- en buitengebruik

Kleuren en diktes dienen ter indicatie en kunnen afw
ijken van de w

erkelijkheid
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DIONOX CASSETTE

DIONOX KOFFER

Een fraaie cassette van sandwichpanel met 
daarop gemonteerd de 7 dionox uitvoeringen.

Kant-en-klaar inclusief 2 slobgaten en adapter. 
Ideaal voor in uw showroom of om mee te nemen 
naar uw klant.

Een luxe aluminium koffer met daarin gemonteerd 
de 7 dionox uitvoeringen. Elke letter is voorzien 
van een schakelaar.

Uitermate geschikt om mee nemen naar uw klant. 
Bestel uw dionox koffer vandaag nog.

Nacht

Nacht


