
Széles felhasználási körű, 
modulokból felépülő,
információs- és útbaigazító 
táblarendszer 



Új, dekoratív és szembetűnő.
A SpLendid termékcsalád tagjai ötletes, keskeny dekoratív rendszert alkotnak, mely korlátlan lehetőséget 
nyújt a beltéri információs táblák megoldására. A profilok ól fényforrás beépítésével világító jelzések is b
kialakíthatók.
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A legszélesebb körben felhasználható, legerősebb 
alumínium profilok, amit a Triline® valaha is gyártott.



Falra szerelhető világító dobozok

Tartós világító tábla, amelyben egyszerűen 
cserélhető a nyomtatott grafika.  Ez az új 
rendszer gyakorlatilag keret nélküli 
kialakítást tesz lehetővé. Nehezebb 
anyagokat, pl. akrilt, alumíniumot, illetve 
egyéb fémeket is elbír. Bármilyen 
kereskedelmi környezetbe beilleszhető. 

Könnyed, légies hatású alkalmazás,
amelynek szerves tartozéka az új
fejlesztésű tartóelem.

TL egyes elülső keret

 A profilon különféle anyagok használhatók, 

 mint például szövet, flex, akril, alumínium, 

 illetve ezek kombinációja.



Falsíkra merőleges jelzések

Az új elemeknek köszönhetően 
az összeszerelés egyszerű és 
gyors.

Kombinálható más, már 
meglévő elemekkel.

Akril távtartó



Recto Verso függesztő 
rendszer

Nagy forgalmú, szűk terekben 
használható megoldás a 
mennyezetről belógatott irányító 
jelzés, amely LED világítással 
is szerelhető.
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TL világító doboz
derékszög konzol 



Mennyezeti rögzítő rendszer
Recto-Verso

Fedezze fel azokat a lehetőségeket, 
amelyek képesek alkalmazkodni a 
technológiai fejlődésből eredő 
változásokhoz.

A Splendid többcélú moduláris 
elemei, rugalmasan kombinálhatók 
egymással és világítással is szerelhetők. 
Így alkotnak egységes megjelenésű, 
kompatibilis útjelző-rendszert.

TL hézagkitöltő



oduláris alumínium táblarendszer 

Moduláris alumínium táblarendszer

A TRIX International a moduláris felépítésű 
információs és útbaigazító tábla profilok, 
panelek és szerelési egységek fejlesztése, 
gyártása területén piacvezető szerepet tölt be.

A kis névtáblától, a nagy, összetett tájékoztató 
jelzőrendszereken keresztül, a kültéri irányító 
táblákig terjedő kínálatuk kereskedelmi 
egységekben, irodaházakban, közterületen és 
közintézményekben egyaránt használható.

A TRIX International küldetésének tekinti, 
hogy teljes körű megoldást kínáljon 
ügyfeleinknek az információs 
táblarendszerek területén!

A TRIX International a nemzetközi forgalmazó 

partneri hálózatán keresztül juttatja el az 

ügyfeleihez a változatos felhasználású, magas 

minőséget képviselő termékeit.

Magyarországon 2009 óta a PS Design Kft látja 
el a márka képviseltetét és a teljes 
termékskála forgalmazását. 

A Triline® moduláris alumínium jelzőrendszer 
intenzív kutatást és fejlesztést követően jelent 
meg a nemzetközi piacon. A cég tulajdonosa 
és vezérigazgatója, Erik Broots-Godts, a 
korábbi fejlesztéseiből (pl. a híres ACS 
moduláris jelzőrendszerből) hozta létre és 
szabadalmaztatta a Triline® rendszert 
2001-ben, mielőtt piacra lépett volna vele.
A Triline® egy olyan modern táblaendszer, 
amely nem csupán lopás- és rongálásbiztos, 
hanem az időtállóságának és a magas műszaki 
színvonalának köszönhetően az alkalmazási
lehetőségei is végtelenek.

2012-ben Erik Broos-Godts felülvizsgálta a
Triline rendszert és megalapította a TRIX 
Internationalt, hogy kifejelszthesse azokat a 
termékeket, amelyek még inkább megfelelnek
a kor követelményeinek.

Minőség és

szakértelem

Útmutató megoldások

H-1165 Budapest, Nyílpuska u. 3.

tel: +36 1 402 0862
fax: +36 1 402 0863
web: 

mobil: +36 20 479 7992
e-mail: ertekesites@psdesign.hu 

A REKLÁMGYÁRTÁS ALAPANYAGAI


