Skyltar för en välkomnande entré

Allset Trappregister – Svensktillverkad kvlitet
Entrén i en fastighet ska välkomna och informera.
Besökaren vill ha information om namn, avdelningar, lägenhetsnummer, företag etc. Ett funktionellt
trappregister är enklaste och många gånger bästa
sättet att presentera informationen på.
Allset trappregister är vårt eget svensktillverkade
system med stor flexibilitet och högsta kvalitet.
I kombination med något av våra textsystem ger
Allset marknadens bredaste sortiment av standardstorlekar.
1-fack: 290x415, 290x550, 290x735 mm (bxh)
2-fack: 550x415, 550x550, 550x735 mm (bxh)
3-fack: 735x415, 735x550, 735x735 mm (bxh)

Avvikande från dessa mått är Woodline och Allset
A-Format.
Allset Original tillverkas i natur eller guldanodiserad aluminium. Allset serien tillverkas också i
rostfritt, mässing eller trä som standard. Vill du
hellre ha ditt skåp i valfri lack eller bets så ordnar
vi självklart det.
Allset Woodline finns som standard i oljad Ek. Föredrar du andra träslag tillverkar vi det mot beställning.
Skåpen kan utrustas med varierande inredning
i olika storlekar och material för att ge optimal
valfrihet och möjlighet att skapa ett unikt utseende
anpassat efter era önskemål.

Välj ett enkelt, tvådelat eller tredelat trappregister.
Trappregister kombinerat med anslagstavla, både
med och utan akrylglas.
Samtliga register kan kompletteras med en separat anslagstavla i samma utförande och format för
att trapphuset ska få ett enhetligt utseende. Som
tillval kan du välja en särskild rubriklamell med t.ex
adressuppgift, namnet på föreningen eller bostadsbolagets logotype.
Väljer du ett register med anslagstavla kan det
anpassas för stift/nålar eller magnet.
Vi tillverkar också speciallösningar på trappregister/anslagstavlor helt anpassat efter unika förutsättningar och behov.

Allset Original

Allset A-Format

Allset Rostfritt

Allset Original är vår prisvärda standardtavla som
kan tillverkas både som trappregister och anslagstavla. Den har ett brett sortiment av standardstorlekar. Allset Original tillverkas i natur och guldanodiserad aluminium och kan fås lackade i valfri
NCS eller RAL kulör. Dörr med skyddsglas i akryl,
häktas på bakstycke.

Allset A-format är vårat trappregister som är anpassat för utskrifter på A4 samt A3-format. Trappregisterna kan med fördel inredas med akrylfickor
så att varje papper har sin fasta plats och inte
hamnar snett. Allset A-format tillverkas i natur och
guldanodiserad aluminium, kan fås lackade i valfri
NCS eller RAL-kulör mot ett tillägg.

Trappregistret med hållbar och tidlös design.

Allset Combi

Mått A4-format; A4:1 270x365, A4:2 490x365, A4:3
705x365, A4:4 490x675 mm (bxh)

Vårt praktiska trappregister Allset Combi är mycket funktionellt tack vare att den både har en öppen
anslagsyta och en anslagsyta bakom akrylglas.
Detta ger möjlighet för både fasta meddelanden
och varierande information i en och samma produkt.

Mått A3-format; A3:1 355x485, A3:2 660x485 mm
(bxh)

Allset rostfritt finns både som trappregister
och anslagstavla.Trappregistret tillverkas med
gångjärnshängd dörr och akrylglas, som låses
med trycklås.
Allset rostfritt finns att få i både mattborstad och
blankpolerat utförande. Trappregisterna tillverkas
i flera standardstorlekar. Inrednings alternativen är
många och anpassas för att bäst passa önskemål
och behov. P3N tillverkar också rostfria trappregister med unik och specialanpassad design.

Allset Mässing

Woodline Light

Woodline

Får ditt trapphus att kännas exklusivt.

En nätt trätavla, med stilren design.

Vårt exklusiva träskåp i massiv ek

Allset mässing finns både som trappregister
och anslagstavla.Trappregistret tillverkas med
gångjärnshängd dörr och akrylglas, som låses
med trycklås.

Woodline Light är vårt lite nättare trappregister,
som har ett brett sortiment av standardstorlekar.
Inredningen går att variera efter önskemål.

Woodline trappregister har ett gediget och stilrent
utförande med 1, 2 eller 3 fack.

Allset Mässing finns att få både i mattborstat och
blankpolerat utförande.
Allset mässing tillverkas i flera standardstorlekar, önskas specialmått så tillverkar vi detta mot
förfrågan. Trappregistrena kan inredas både med
mässingslameller, gummipannå eller spårprofiler
för textsättning.

Woodline Light tillverkas i oljad ek som standard,
men även andra träslag finns att få mot förfrågan.
Trappregistrena går också att få betsade i önskad
kulör.
Önskas en matchande anslagstavla så finns även
detta i vårat standardsystem. Anslagsytor i flera
material tex tyg, kork eller magnetplåt.

Mått; 1-fack 360x565, 2-fack 675x565
3-fack 990x565 mm (bxh)
Ramarna är som standard tillverkade i oljad Ek,
men kan också fås i andra träslag eller betsade i
önskad kulör. Tavlorna ger möjlighet till en mängd
individuella inredningsalternativ och kan kompletteras med krönlist och ledbelysning. Dörren är
gångjärnshängd och har härdat skyddsglas.

En välkomnande entré
En entré ska både kännas välkomnande och vara
tydlig för besökaren. En besökare ska lätt hitta dit
hen söker.
För att göra er entré tydlig och välkomnande så
har vi kompletterande produkter till våra trappregister, tex hisstavlor, dörrskyltar och tidningshållare.
Vi har både standardsystem och möjlighet att
tillverka produkter helt efter era önskemål för att
på bästa sätt kunna uppfylla alla era önskemål och
krav.

Postsboxar och Tidningshållare
Vi har postboxar och tidningshållare med snygg
design och högsta kvalité. Postboxarna går att
anpassa till övrig interiör i trapphuset, allt för att
just din fastighet ska vara så välkommnande som
möjligt. Alla postboxar i
vårt sortiment tillverkas
speciellt för den svenska
och nordiska marknaden.
Vi är återförsäljare för
Din Box och Boxit Design.

Foliering-Frostning och Print
Frostfolie är ett utmärkt sätt att dekorera och
avskärma glaspartier på tex kontoret eller i skyltfönster. Folien är inte helt täckande vilket gör
att avskärmningar till rum blir luftiga och snygga. Frostfolien går också att skära ut i önskade
mönster och loggor samt printa på. Maskinskurna bokstäver och logotyper i folie ger möjlighet
att visa ert budskap både ute och inne, på glas
eller metall, användningsområdena är många!
Folie/vinyl finns i dom flesta PMS-färgerna, blankt
eller matt, guld och silver, men även i ett otal färdiga raster och mönster. Vi har egen produktion och
tillverkning på folie och print.

Portkodstavlor

Hisstavlor

Dörrskyltar

Portkodstavlor är det första man möts av som besökare innan man går in i fastigheten. Här behöver
besökaren få kännedom om vem som sitter i fastigheten och hur man kontaktar dem, detta görs på
bästa sätt med en tydlig och funktionell portkodstavla.Vårt egenproducerat system Allset Expo är
ett praktiskt och smidigt system. Portkodstavlorna
tillverkas både i naturanodiserad och guldeloxerad aluminium. Tavlorna har låsbart skyddsglas
i akrylglas. Önskar du designade portkodstavlor
i rostfritt eller mässing så tillverkar vi även detta
efter dina önskemål.

Hisstavlor eller hisskyltar som ett komplement till
trappregister är en funktionell och praktisk lösning
i många miljöer. Vi har flera standardsystem i aluminium som är anpassade efter A-formaten, bl.a
en konvex hisstavla som heter Allset info konvex.
Vi har också en hisstavla med snapramar, den
finns både som Easy snap och Safe snap där man
behöver ett öppningsverktyg för att få upp ramen.

I våra standardsystem av trappregister, hisstavlor
och portkodstavlor ingår naturligtvis även dörrskyltar. Den sista skylten i en kedja av information
som lett besökaren till målet! Utbudet av dörrskyltar är mycket stort då material, färger och funktioner går att kombinera helt efter önskemål. Många
vill sätta en personlig prägel på sin dörrskylt. Det
lilla företagets dörrskylt, brf-föreningen, klubblokalen eller hyresfastigheten, alla har möjlighet att
skapa något unikt och personligt. Vi tillverkar dörrskyltar i mässing, rostfritt, emalj, trä, aluminium,
plexiglas eller varför inte i gummipannå.

Önskar du annat utseende eller kanske andra
material än de vi har i standardsystemet så tillverkar vi dina tavlor helt enligt dina önskemål i både
rostfritt, mässing och trä.

SKYLTSYSTEM

Kontakta oss för mer information om skyltsystem och skyltlösningar eller med frågor om just dina önskemål.
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