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Illuminated signs - φωτεινές επιγραφές - indoor



LIGHTBOXES - ΦΑΝΑΡΙΑ



PYLONS
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SPECIAL CONSTRUCTIONS - ARCHITECTURAL SIGNAGE PYLONS



ARCHITECTURAL SIGNAGE2.



wall units - directories
Σήμανση κτιρίων. Επίθυρες πινακίδες σήμανσης πόρτας.

Πινακίδες θυρών μεμονωμένων γραφείων με τη δραστηριότητα του χώρου, 
αρίθμηση και τα ονόματα των εργαζομένων σε αυτά. 

Η θέση τοποθέτησης είναι συνήθως δίπλα από τις πόρτες στο ύψος του ματιού.



wall units - directories
Σήμανση κτιρίων. Συγκεντρωτική πινακίδα.

Συγκεντρωτική πινακίδα ορόφου ή επιπέδου με αναγραφή του ορόφου ή επιπέδου που βρίσκεται.
Συνήθως επαναλαμβάνει τα τμήματα για το συγκεκριμένο επίπεδο που αναγράφονται στην συγκεντρωτική.



SUSPENDED SIGNS
Σήμανση κτιρίων, αναρτημένη πινακίδα σήμανσης ορόφου .

Αναρτημένες πινακίδες πληροφόρησης ή κατευθυντήριες σε ενιαίους χώρους.
 Οι πινακίδες αυτές συνήθως είναι διπλής όψης με αναφορές κατά την είσοδο και την έξοδο.



SUSPENDED SIGNS



WALL BRACKETS
Προβολική πινακίδα σήμανσης, κατά τη διαδρομή του επισκέπτη συνήθως σε στενούς διαδρόμους. 

Είναι συνήθως δύο όψεων για προσδιορισμό των χώρων και από τις δύο κατευθύνσεις.



TABLE TOP
Σήμανση κτιρίων. Επιτραπέζιες πινακίδες σήμανσης.

Επιτραπέζια βάση στήριξης αλουμινίου. Διαφανής προστατευτική μεμβράνη -Μη ανακλαστική 
Βεντούζες για την αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης.



 special constructions - architectural signage pylons
Σήμανση κτιρίων. Επιδαπέδιες πινακίδες κατεύθυνσης.



 special constructions - architectural signage pylons

Εσωτερική προσδιοριστική πινακίδα υπηρεσίας,
στην είσοδο ή δίπλα σε αυτή με λογότυπα και με βασικές υποδείξεις κατεύθυνσης.



RETAIL DESIGN & MANUFACTURE
Backdrop ταμείων από neon σε περφορέ 
λαμαρίνα 1mm Neon ΚΙΤΡΙΝΟ & λευκό 1cm 
πάχος Στήσιμο στο ισόγειο 

Neon 1,5cm κίτρινο πάχους 1,5cm Βαφή STENCIL με 
μάσκα Στήσιμο στο ισόγειο 





EXHIBITIONS & EVENTS



SHOP IN SHOP





Stands - freestanding

3D drawing vs final product





Stands - modular, dismountable units



Table top



Pavement stands
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