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

Triline® rendszer teljes körű megoldást kínál a legkülönbözőbb információs tábla igényekre.
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A legszélesebb körben felhasználható, legerősebb
alumínium prolok, amit a Triline® valaha
is gyártott

Szabadon álló totem
Egy kiváló minőségű innováció,
amellyel a kisméretűtől a nagy
formátumú totemig bármi összeállítható. Az elemek szerelése nem
igényel speciális eszközöket,
hagyományos kézi szerszámokkal
megoldható.
Önmagában álló, talajhoz rögzíthető,
világító dobozként is kialakítható
totem, amelybe különböző anyagú
információ- hordozó helyezhető. pl.
papír, akril, alumínium, fém, üveg, stb.

Lehetőség van megvilágított akril beépítésére, amelyet a
TLBT20 proﬁl csúszósíne tesz egyszerűvé.

Lábon álló utcanévtábla
Modern és kreatív megközelítés
kompromisszumok nélkül,
melynek célja a hatékony
útbaigazítás. A Totem Multipurpose
segítségével a város teljes
útirányjelző-rendszere kialakítható.
A táblák átalakíthatók, bővíthetők,
kombinálhatók más Triline elemekkel,
ezáltal funkcionalitásban, stílusban
széles körben alkalmazható.

Szabadon álló totem
Cserélhető plakátokkal
Fokozott stabilitásának és
biztonságának köszönhetően a
Totem Multifunctional tökéletes
választás a kültéri útirányjelzőrendszerek kialakítására.
Kiváló minősége alkalmassá teszi
kültéri használatra, szélsőséges
hőmérsékleti viszonyok mellett is.

TL Óriás ellipszis
alakú keret
180 mm
TL Vezető sín

TL Filter

TL Horizontal silder

TL Silder Frame
Top & Cover
TL dobozrögzítő

TL Silder slide Frame

Szabadon álló posztertartó
Erőteljes és modern, rendkívül
sokoldalú posztertartó, kis- és
nagyméretű kialakításban egyaránt.
Gyorsan és egyszerűen
összeszerelhető speciális
szerszámok nélkül.
Alkalmas kül- és beltéri használatra.

TL dobozrögzítő

Moduláris alumínium táblarendszer
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.

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

Minőség és
szakértelem

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 REKLÁMGYÁRTÁS ALAPANYAGAI

Útmutató megoldások

