
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, 
študenti a profesori po areáli viac neblúdili. Orientačný a 
navigačný systém im uľahčí pohyb po univerzite a ušetrí 
veľa času hľadaním správnej fakulty či katedry.

Každý projekt



Referencie
Naše referencie sú pre nás veľmi dôležité nakoľko nám 
pomáhajú skvalitňovať naše služby. Ďakujeme, že nás 
odporúčate a prispievate k nášmu dobrému menu.

Názor každého klienta je dôležitý a pomáha nám 
ďalej sa rozvíjať.



Vonkajšie značenie vás vždy naviguje tým správnym sme-
rom. Pokiaľ ide o informačné systémy, vždy dbáme na 
úcelovosť. 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 o dovoz aj samotnú 
inštaláciu priamo na mieste.

Záručný aj pozáručný servis je samozrejmostou.

Informačný stĺp









Stačí zdvihnúť hlavu a presne viete, kde sa nachádzate. 
Všetky konštrukčné prvky lankového závesného systému 
sú vyrobené z hliníkových alebo ocelových profilov. 
Samozrejmosťou sú splnené bezpečnostné normy 
v prípade požiaru.

Vysoká odolnost systémov je garantovaná kvalitou všet-
kých profilov a komponentov.

Závesná tabuľa





Trvalé a dôstojné preukázanie úcty za dosiahnuté ciele. 
Toto vám prinesie tabuľa cti prostredníctvom, ktorej 
odovzdáte vďaku za udelené hodnosti kreatívneho 
a vedeckého myslenia vašich študentov či zamestnancov.

Tabuľa cti





Žiadny študent sa už nebude môct vyhovoriť na meškanie 
kvôli zlej orientácii v areáli. Centrálna nástenná tabula je 
modulárne riešená s nekonečnou flexibilitou. Umiestnenie
na strategickom mieste zabráni dezorentácii osôb v areáli 
univerzity.

Počet riadkov značenia je flexibilný od závislosti na množ-
stve potrebných smerov a informácií. Kombinácia lišto- 
vého značenia na princípe zásuvných profilov s pevne 
zabudovanými profilmi nie je žiadny problém.

Centrálna
nástenná tabuľa





Aula? Sekretariát? Bufet či rektorát?

Viditeľné označenie miestností vám presne povie, do 
ktorých dverí vojsť. Táto informácia je pre návštevníkov 
kľúčová. Pomáha orientovať sa nie len študentom, ale aj 
personálu. Systém má možnosť kombinovať plné pro-
fily so zásuvnými, čo umožňuje rýchlu variabilitu textu. 
Cieľom je jednotný vzhlad dverí a prehľadné uvedenie 
informácií.

Označenie
miestnosti





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 inte- 
riéri, tak aj vo vonkajších priestoroch areálu.

Informačný
polep







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

Dôležitosť, navigácie určite ocenia aj budúci študenti 
v deň otvorených dverí.

Moto navigácia





Areál dotvára aj značenie budov priamo na fasádach. 
Navedú návštevníkov aj študentov tam, kam potrebujú. 
Široké možnosti prevedenia umožňujú vizuálne zladiť 
všetky časti informačného systému.

Rovnako ako orientačné a informačné systémy v interiéri 
je dôležité vybaviť značením i vonkajšiu časť budov. Naše 
vonkajšie značenie vyrieši 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





Vytvoríme pre vás zaujímavé a unikátne propagačné 
materiály: letáky, plagáty, mapy areálu...

Tlačová komunikácia navonok alebo vo vnútri inšti- 
túcie je prejavom jej kultúry. Vytvoríme jednotný a pútavý 
grafický materiál prepojený s identitou inštitúcie pre čo 
najpresnejšiu navigáciu a podanie informácií.

Propagačne
materiály




