


SIGNET Sign System grundades i början av 90-talet av den svenska ingenjören Lennart Hedlund, och 
lanserades med stor framgång på den europeiska marknaden 1995. Idag utvecklas SIGNET:s högkvalita-

tiva aluminiumprofiler i Sverige och distribueras till skylttillverkare och återförsäljare världen över.

SIGNET:s innovativa och flexibla system erbjuder kostnadseffektiv skyltproduktion av både standard- och måttanpassade 
skyltar, för inom- och utomhusskyltning. Vårt breda profilutbud möjliggör kreativa skyltlösningar för enkel och lättillgänglig 

informationsuppdatering med utbytbara instick, skyltrader och skyltpaneler.

SIGNET Sign System består av sju kompatibla skyltsystem – alla med sina unika egenskaper – för att matcha  
dina behov av funktionalitet, och samtidigt erbjuda en uppsjö av designmöjligheter.

Välkommen till SIGNET – din partner för hållbara skyltlösningar,

Lennart Hedlund
Grundare SIGNET Sign System

VÄLKOMMEN TILL SIGNET SIGN SYSTEM



Våra plana skyltsystem SLIM, SLIDE-DOWN
och MAGNETIC, alla med unika egenskaper, 
är konstruerade med våra plana dubbelsidiga 
profiler. Profilerna är tillgängliga i storlekar från 
endast 13 mm upp till standardstorlekarna A6, 
A5, A4 och A3, i profillängder upp till 2 900 mm. 

Den spårade sidan av våra dubbelsidiga profiler stöder  
utbytbara instick. Med vårt system SLIM kan pappers- 
och plastinstick enkelt bytas ut genom att frigöra in-
sticken ur profilspårens grepp, med hjälp av en sugpropp. 
SLIDE-DOWN-systemets skyltrader skjuts upp och ur 
skyltramen, och insticken kan sedan skjutas sidled ut ur 
profilens spår.

De dubbelsidiga profilernas släta sida är lämplig för mer 
permanent information, som text/grafiska vinylapplika-
tioner, fotoprintad vinylfilm, gravyr etc. 

Till vänster har vi tillverkat en hänvisningsskylt genom  
att kombinera olika profilstorlekar; den spårade sidan 
med instick och den släta sidan med vinylapplikationer, 
vända utåt.

SLIM. Vårt supertunna 5,5 mm plana 
skyltsystem i modern design. Med hjälp 
av en sugpropp kan utbytbara instick lätt 
frigöras från skyltraderna och information 
uppdateras. Detta skyltsystem är flexibelt 
och funktionellt, ett utmärkt val för an-
slagstavlor, hänvisnings-, vånings-,- rums- 
och namnskyltar.

SLIDE-DOWN. Ordna skyltrader, 
uppdatera och ersätt skyltinformation 
genom att skjuta profilraderna i och ur 
skyltramen. Ett hållbart och praktiskt 
skyltsystem och ett optimalt val för  
hänvisnings-, informations-, vånings-, 
rums- och namnskyltar.

MAGNETIC. Vårt skyltsystem med 
magnetisk klickfunktion. Skyltinforma-
tion ersätts eller uppdateras enkelt genom 
att använda en sugpropp för att frigöra 
skyltraderna ur skyltramens magnetiska 
grepp. Ett robust och flexibelt system för 
hänvisnings- och informationsskyltar i 
alla storlekar.

PLANA SKYLTSYSTEM
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SLIM
Namnskylt 200 x 70 mm. Skyltrubrik  
med grafisk applikation och skyltrad  
med utbytbart pappersinstick samt  

skyddande plastfront.

SLIM 
Hänvisningsskylt 297 x 520 mm.

Rubrik- och fotplatta i aluminium samt
printat utbytbart instick i A3-storlek.

SLIDE-DOWN
Namnskylt, 200 x 50 mm, med slide-down 
rader. Skyltrubrik med grafisk applikation  

och skyltrad med utbytbart pappers- 
instick samt skyddande plastfront.

SLIDE-DOWN 
Stor hänvisningsskylt 800 x 850 mm.  

Skyltrubrik och 120 utbytbara skyltrader  
med slide-down-funktion.

SLIM 
Rumsskyltar 148 x 210 mm och 
148 x 90 mm. Skyltrubriksplatta 

och utbytbart pappersinstick med 
skyddande plastfront.

SLIM
Våningsskylt 400 x 630 mm.

Skyltrader med utbytbara printade  
plastinstick.

MAGNETIC 
Våningsskylt 400 x 450 mm.

Magnetiska skyltrader med text-/grafiska  
applikationer på den släta sidan av de  

dubbelsidiga profilerna.

SLIM
Piktogramskylt 148 x 148 mm  

med taktilt/braille-instick.

SLIM 
Skyltar i standardstorlekarna A3, A4 & A5 som  

stöder utbytbara pappers- och plastinstick. 
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SLIDE-DOWN
Hänvisningsskylt 450 x 630 mm. Slide-down-skyltrader med   
text-/grafiska applikationer på den släta sidan av de dubbel- 
sidiga profilerna. Rader med den spårade sidan vänd utåt för  

utbytbara printade instick samt en öppet/stängt-sliderskylt.

SLIM
Namnskylt 150 x 100 mm, med Ledigt/Upptaget 

-sliderskylt. Skyltrad med utbytbart pappers- 
instick och skyddande plastfront.

SLIM 
Anslagstavla, 750 x 400 mm, med tre informationsskyltar i A4-format.

Utbytbara pappersutskrifter och skyddande plastfronter.

SLIM. ”Ta tag” i den skyddande plastfronten 
genom att fästa en sugpropp på mitten längs  
en av de ickespårade sidorna av skylten och  
dra rakt ut för att lösgöra plastfronten ur profil- 
spårens grepp.  

Pappersinstick uppdateras och byts ut genom  
att ”nypa” papperet lätt på mitten, för att lösgöra  
det ur profilens spår. Ny skyltinformation skjuts 
sedan enkelt in i profilspåren.

Slutligen, sätt tillbaka plastfronten över pappers- 
insticket genom att välva det något och sedan 
guida det tillbaka in i profilspåren.

MAGNETIC
Rumsskylt 155 x 180 mm. 

Skyltrubrik med grafisk applikation, 
skyltrad med utbytbart pappersinstick 

och skyddande plastfront.

SLIM
Namnskyltar med utbytbara pappers- 

instick och skyddande plastfronter. Stort  
utbud av profilstorlekar med valfria  

måttanpassade bredder.

SLIM
Rumsskylt 240 x 255 mm. Skyltrubrik med 

textapplikation, skyltrad med utbytbart  
printat instick och Whiteboard med  

penna samt magnetisk sudd. 

SLIM
Flaggskylt 148 x 210 mm.  

Utbytbart pappersinstick och  
skyddande plastfront i A5-format.
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ELEGANCE.  Konvexa ramskyltar, 
anpassade för skyltning i större format. 
Skyltinformation som utbytbar aluminium-
plåt i full skyltstorlek eller storleksanpas-
sade panelrader i aluminium.

CONVEXA. ”Ta tag” i den skyddande 
plastfronten genom att fästa en sugpropp på 
mitten längs en av de ickespårade sidorna av 
skylten och dra rakt ut för att lösgöra plast-
fronten ur profilspårens grepp.  

Pappersinstick uppdateras och byts ut genom 
att ”nypa” papperet lätt på mitten, för att  
lösgöra det ur profilens spår. Ny skyltinforma-
tion skjuts sedan enkelt in i profilspåren.

Slutligen, sätt tillbaka plastfronten över pap-
persinsticket genom att välva det något och 
sedan guida det tillbaka in i profilspåren.

CONVEXA.  Konvexa skyltar 
med skyltinformation som utbytbara 
pappers-, plast-, aluminium- och taktila/
braille-instick. Massiv profilkonstruktion 
för produktion av skyltar eller skyltrader 
med vertikal eller horisontell kurvatur.

I vår konvexa serie ingår två system.  
CONVEXA med profildimensioner från 53 mm  
upp till standardstorlekarna A6, A5, A4 och A3.  
ELEGANCE, ett ramsystem som är anpassat för  
produktion av större konvexa skyltar, med ett  
urval av kompletterande endcaps i natureloxerad  
aluminium, brunbetsat trä och svart plast.

CONVEXA erbjuder endcaps i grå eller svart plast och  
natureloxerad aluminium. CONVEXA-skyltar kan  
konstrueras med val av både vertikal och horisontell  
kurvatur.

ELEGANCE-systemets sidoprofiler stöder aluminium- 
plåtar i full skyltstorlek samt storleksanpassade  
aluminiumpanelrader.

Till vänster har vi skapat en liggande A3-skylt, i horisontell 
kurvatur, med utbytbar A3-utskrift och skyddande plastfront.

KONVEXA SKYLTSYSTEM
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CONVEXA
Dubbelsidig takhängd hänvisningsskylt, 1100 x 210 mm,  

med horisontell kurvatur och utbytbara printade plastinstick.

ELEGANCE
Hänvisningsskylt  400 x 600 mm,  

med vertikal kurvatur. Måttanpassade 
aluminiumpanelrader med text-,  

grafiska och fotoprint applikationer.  
Svarta plastendcaps.

ELEGANCE
Hänvisningsskylt 400 x 350 mm. Aluminiuminstick i full 

skyltstorlek med avdelare i svart plast, text-/grafiska och 
fotoprint applikationer. Brunbetsade träendcaps. 

ELEGANCE
Våningsskylt 400 x 630 mm.  

Utbytbara aluminiumpanelrader med  
text- och grafiska applikationer. 

Aluminiumendcaps.

CONVEXA
Namnskyltar med utbytbara pappers- 

instick och skyddande plastfronter.  
Profilstorlekar 53, 74 och 105 mm med  

valfria måttanpassade bredder. 

CONVEXA
Våningsskylt 210 x 210 mm, med horisontell  
kurvatur. Aluminiuminstick i full skyltstorlek  

med text-/grafiska applikationer.

CONVEXA
Dubbelsidig flaggskylt, 210 x 210 mm, 

med vertikal kurvatur. Utbytbara  
pappersinstick och skyddande  

plastfronter.

CONVEXA
Större entré/hänvisningsskylt 500 x 840 mm. 

Skyltrader med horisontell kurvatur i två 
alternerande profilstorlekar. Skyltinformation 

som utbytbara printade plastinstick.
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Vårt skyltsystem TOTEM är utvecklat för produk-
tion av större fristående skyltar, för både inom- och 
utomhusskyltning. De spårade sidoprofilerna stöder 
både aluminiumplåtar i full skyltstorlek och mått- 
anpassade panelrader i aluminium. 

TOTEM-skyltar kan byggas som fristående skyltar på två 
ben, som fullängdsskyltar med stödjande basplatta eller 
markgjutna. Systemet inkluderar sidoprofiler i två storlekar, 
56 och 95 mm tjocklek, för konstruktion av konvexa och 
plana skyltar i måttanpassad höjd upp till 6 meter.

TOTEM är ett hållbart val för hänvisnings- och informa-
tionsskyltar för kontorslokaler, arbetsplatser och offentliga 
lokaler eller annan större skyltning inom- och utomhus.

Till vänster har vi använt TOTEM:s 95 mm sidoprofil för att 
skapa en markgjuten hänvisningsskylt upphöjd på två ben.

KONVEXA PYLONSKYLTAR. 
Ovan, pylonskylt med konvex TOTEM- 
konstruktion och aluminiumplåt i full 
skyltstorlek. 

UTBYTBARA INSTICK. Genom att  
komplettera en plan TOTEM-skylt med  
skyltrader från CONVEXA eller SLIM,  
får den färdiga skylten vår smarta insticks-
funktion varpå plastinstick enkelt kan  
uppdateras eller bytas ut.

PLANA PYLONSKYLTAR.  
Ovan, pylonskylt med plan TOTEM- 
konstruktion och måttanpassade  
aluminiumpanelrader.

1. TOTEM med SLIDE-DOWN-skyltrader (1650 x 2800 mm). 2. Vår nättare 56 mm TOTEM-profil och SLIM-skyltrader med utbytbara plastinstick  

(580 x 2000 mm). 3. Upphöjd svartlackerad TOTEM-skylt med fotoprint i full skyltstorlek (1440 x 1250 mm). 4. Plan TOTEM-pylonskylt med  

storleksanpassade panelrader (1200 x 2500 mm). 5. Upphöjd TOTEM-skylt med spotlight (1360 x 3700 mm).

TOTEM SKYLTSYSTEM
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FLEXI är vårt mångsidiga plana ramskyltsystem.  
Systemets flexibla konstruktion möjliggör produk- 
tion av måttanpassade skyltar i olika format inom  
de flesta användningsområden. 

De spårade sidoprofilerna stöder ett urval av utbytbara  
instick. Tack vare systemets ramkonstruktion har FLEXI- 
skyltar med sin lägre vikt en väsentlig fördel jämfört med  
andra tak- eller vägghängda aluminiumskyltar.

FLEXI är ett alltigenom flexibelt och fullt måttanpassnings- 
bart plant skyltsystem, med skyltinformation som utbytbara 
plast-, pappers- och aluminiuminstick.

FLEXI-systemet är ett utmärkt val för väggmonterade och  
takupphängda skyltar samt flagg- och pylonskyltar för  
skyltning inomhus.

Till vänster har vi tillverkat en större FLEXI takhängd dubbel- 
sidig hänvisningsskylt med utbytbara printade plastinstick.

FLAGGSKYLTAR. FLEXI är ett  
perfekt val för måttanpassade, dubbel- 
sidiga flaggskyltar. Skyltinformation  
som pappersinstick med skyddande  
plastfront, printade plastinstick eller  
aluminiuminstick med text-/grafiska  
applikationer.

TAKHÄNGDA SKYLTAR. För  
att förenkla din skyltproduktion erbjuder 
vi ett utbud av upphängningstillbehör. 
Ovan takhängda skylt är monterad med 
justerbara takfästen och stålvajer.

PYLONSKYLTAR. Mindre dubbel-
sidiga fristående pylonskyltar, lämpliga för 
inomhusskyltning. Skyltinformation som 
printade plastinstick eller aluminiumplåtar 
med text-/grafiska applikationer.

FLEXI SKYLTSYSTEM
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SLIM DEMOTAVLA. Sju demoskyltar ur vårt plana skyltsystem 
SLIM, monterade på en elegant och lätt tavla, klädd i ljusgrått filtmaterial.

Tavlan inkluderar: Piktogramskylt och Ledigt/Upptaget-sliderskylt. Namn-
skyltar i tre olika storlekar, alla med utbytbara pappersinstick och skyddande 
plastfront. Hänvisningsskylt i A4-format med utbytbart printat plastinstick 
och våningsskylt i A5-format med skyltrubrik och utbytbart pappersinstick 
och plastfront.

Alla demoskyltar är fästa på tavlan med kardborretejp. Lätt att plocka ner, 
demonstrera och fästa tillbaka.

CONVEXA DEMOTAVLA. Åtta demoskyltar ur vårt konvexa 
skyltsystem CONVEXA, monterade på en elegant och lätt tavla, klädd i 
ljusgrått filtmaterial.

Tavlan inkluderar: Piktogramskylt och Ledigt/Upptaget-sliderskylt. Namn-
skyltar i tre olika storlekar, alla med utbytbara pappersinstick och skyddande 
plastfront. Hänvisningsskylt i A4-format med utbytbart printat plastinstick 
och våningsskylt i A5-format med utbytbart pappersinstick och skyddande 
plastfront. Provskylt med pappersinstick och skyddande plastfront, represen-
terande vår profil i A3-storlek. 

Alla demoskyltar är fästa på tavlan med kardborretejp. Lätt att plocka ner, 
demonstrera och fästa tillbaka.

DEMOVÄSKA. En praktisk och komplett demoväska som inkluderar 
elva provskyltar från SIGNET:s olika skyltsystem. Detta optimala säljverktyg 
kan lätt tas med och/eller hängas upp för demonstration.

I väskan finns demoexemplar för piktogram-, flagg-, bords-, dörr- och 
namnskyltar samt en takhängd provskylt inklusive upphängningstillbehör. 
För en enkel och kostnadseffektiv uppdatering av skyltinformation finns det 
även två sugproppar i olika storlekar avsedda för demonstration av utbytbara 
instick.

DEMOMATERIAL
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Stålverksgatan 9  
SE-417 07 Göteborg, Sweden 

signet@signet.se
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