
Tvorí
nový príbeh
Značenie nie len dotvára imidž stavieb a piestorov ako 
dekorácia, ale v prvom rade má veľký informačný 
prínos pre návštevníkov.

Hlavným cieľom navigačného systému je, aby návštevníci, 
zamestnanci a partneri po areáli viac neblúdili. Orientač-
ný a navigačný systém im uľahčí pohyb po areáli 
a ušetrí čas.

Každý projekt





Vonkajšie značenie vás vždy naviguje tým správnym sme-
rom. Pokiaľ ide o informačné systémy, vždy dbáme na 
účelovosť. Samozrejmosťou sú pre nás odolné materiály, 
ktoré nepodliehajú poveternostným podmienkam. Stĺp je 
vyrobený z pozinkovanej ocele a eloxovaného hliníka.

Moderný informačný a navigačný systém je prispôsobený 
potrebám súčasného návštevníka. Chceme, aby ste mali 
vždy čo najmenej práce. Postaráme sa o dovoz aj samot-
nú inštaláciu priamo na mieste.

Záručný aj pozáručný servis je samozrejmosťou.

Informačný stĺp











Funkčný navigačný systém zvyšuje bezpečnosť a infor-
movanosť návštevníkov. Dá sa ľahko prispôsobit dizajnu 
daného územia, čím ho zároveň aj zveľaďuje.

Zároveň zlepšuje plynulosť cestnej premávky.

Moto navigácia







Ľudia hneď pri príchode do areálu vedia, že zveľaďujete 
okolie vašej firmy. Dobrý prvý dojem vedie k zlepšeniu 
reputácie voči vám ako firme.

Sídlo budovy tak pôsobí reprezentatívne.

Budovanie
dobrého mena
firmy už pri
príchode?





Areál dotvára aj značenie budov priamo na fasádach. 
Navedú návštevníkov tam, kam potrebujete. Široké mož-
nosti prevedenia umožňujú vizuálne zladiť všetky časti 
informačného systému.

Rovnako ako orientačné systémy v interiéri je dôležité 
vybaviť značením i vonkajšiu časť budov. Naše produkty 
vyriešia externé značenie budov veľmi elegantne.

Označenie budov







Obľúbenými formátmi sú väcšinou do výšky 2 m, ktoré 
sú umiestnené na frekventovaných miestach – priechody 
medzi budovami, hlavné vstupy a iné. Stávajú sa čoraz 
populárnejšími prostriedkami na ľahkú a rýchlu orientáciu 
v areáli.

Vhodné na znázornenie mapy areálu a rôzne informácie.

City Poster /
City Light





Viditeľné označenie miestností vám presne povie, do 
ktorých dverí vojsť. Táto informácia je pre návštevníkov 
kľúčová. Systém má možnost kombinovať plné profily so 
zásuvnými, čo umožňuje rýchlu variabilitu textu. Cieľom 
je jednotný vzhľad dverí a prehľadné uvedenie informácií.

Vnútorný
informačný
systém







Ľudia veľmi vnímavo reagujú na farby. Forma intuitívnej 
navigácie je rýchla a zrozumiteľná pre všetkých. Dôležitá 
je hlavne pri vstupoch do budovy čím uľahčuje pohyb 
návštevníkom aj v zložitom komplexe.

Spojenie funkčnosti
s dizajnom









Využitie mapy
na rôznych
typoch nosičov
Podla kreslenej mapy sa skutocne lahko orientuje. Je 
jedinecná, hodnotná a prepracovaná do posledného 
detailu.

Objavte s nami široké možnosti jej využitia.



Efektívne značenie, ktoré plní informačnú funkciu a zá-
roveň tvorí kompromis ceny a funkčnosti. Vytvorí sa vám 
podľa požiadaviek na mieru. Svojím umiestnením a dizaj-
nom dotvára ucelený vzhľad celého objektu.

S použitím odolnej fólie nájde svoje využitie ako v interié-
ri, tak aj vo vonkajších priestoroch areálu.

Informačný
polep





Tešíme sa
na spoluprácu
Sme silný partner samospráv a radi by sme boli 
aj vašim partnerom.


