
FLEXLUMI 
СВЕТЕЩИ ТАБЕЛИ С ВИНИЛ

Алуминиева система 
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Система за светещи кутии и бордове с винил

LumiFlex

ЛумиФлекс е най-новата система на Outsign-Systems, предназначена за светещи 

табели с винил.  ЛумиФлекс е разработена от нас като отговор на високите 

стандарти, наложени в строителството и съвременните фасадни решения. 

ЛумиФлекс включва висококачествени екструдирани алуминиеви профили и 

детайли. Системата е професионално решение за производство на светещи 

рекламни табели и бордове с лице от винил  без ограничение в дължината. 

Дълбочина на конструкцията - едва 170 мм.

Светещите табели ЛумиФлекс са здрави, леки, с дълъг живот, без опасност от 

корозия или деформация на конструкцията. Стабилният гръб от PVC гарантира по-

ниско тегло. Влагоустойчив и енергоспестяващ ел. пакет гарантира безопасност на 

електрическата част, устойчивост на атмосферни влияния и изключително ниска 

консумация на ел. енергия. 

Алуминиевата конструкция позволява изработване на табелата на модули, което 

улеснява транспорта до обекта и оптимизира монтажа. 

ЛумиФлекс намира широко приложение за производството на светещи табели и 

светещи рекламни бордове на бензиностанции, магазини, търговски обекти, бизнес 

сгради и др.
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Светещите табели с винил са едностранни, за монтаж на стена.  

ЛумиФлекс  е изключително подходяща за реклами с дължина над 3 м, където табелите 

с плексиглас са неприложими. 

Перфектно изпъване на винила без подшиване, подлепяне и въжета. Възможност за 

създаване на светещи ъгли.

Отлично осветяване на рекламната 

повърхност, особено ефектна нощем.

Позволява оформяне на светещи ъгли.

Подходяща за широка гама изделия - от 

малки фасадни табели до светещи 

бандове на бензиностанции, търговски 

комплекси, бизнес центрове, молове, 

туристически обекти и др. 

Високо качество и дълъг живот на 

вложените материали и на крайния 

продукт.

Визуализира фирмения обект и го 

прави забележим отдалеч.

Важ
но!
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OutSign-Systems е единственият производител, използващ електронни дросели, 

които захранват едновременно няколко флуоресцентни пури. Нашите светещи 

табелите имат средно 3-4 пъти по-ниска консумация на ток, в сравнение с 

останалите, при които са използвани магнитни дросели.

ЛумиФлекс позволява изработването на светещи ъгли.

ЛумиФлекс е подходяща за светещи табели и светещи рекламни бордове на 

бензиностанции, магазини, търговски обекти, бизнес сгради и др.

�Високо качество на вложените материали и крайния продукт

�Дълъг живот на рекламната конструкция

�Ниско тегло, здравина, устойчивост на атмосферни влияния

�Модулност, лесен монтаж

�Ниска консумация на електричество

�Лесна и евтина подмяна на рекламното лице  

Приложение:

Основни предимства на ЛумиФлекс:

 

Взимане на размери
Производство на 
рекламата

 

Доставка и 
монтаж на обекта

 
Определяне 
нуждите на клиента
Консултиране 

 

Идеен проект
евент. визуализация
Офериране

 

Разпечатване на 
рекламното 
изображение

 

Възлагане 
на поръчка

www.outsign-systems.com Тел.:+359 52 371 101, 372 202

Факс: +359 52 383 717

http://outsign-systems.com
mailto:info@outsign-systems.com

