
2. ARE Contour Glow

Fristående kontur-
bokstäver som lyser 
både framåt och bakåt. 

1. ARE Contour

Fristående kontur-
bokstäver som lyser 
framåt. 

SIDA 1

Produktblad

AREsigns finns som två huvudmodeller – ARE Contour och ARE Panel. Respektive modell 
kan beställas med olika effekter och nedan finns en sammanställning av de mest 
förekommande utförandena.
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ARE Contour

ARE Contour är fristående konturbokstäver med olika effekter. Dessa kommer vanligtvis 
monterade på ram (frame) för enklare hantering och montering. Se bild nr 6. 



SIDA 2

5. ARE Contour
Black

Fristående kontur-
bokstäver som 
endast lyser bakåt, 
vilket gör dem svarta 
nattetid.

4. ARE Contour
Extra strong

Fristående kontur- 
bokstäver som lyser 
framåt. Sidorna är  
förstärkta med en list. 
Används på extra stora 
bokstäver och 
symboler. 

3. ARE Contour
Outline

Fristående kontur-
bokstäver som lyser 
framåt och har en vit 
outline

6. ARE Contour Frame

ARE Contour, med 
olika effekter, monteras 
normalt på ram för 
enklare hantering och 
montering.

SIDA 2



SIDA 3

9. ARE Panel Glow 30

Bokstäver på panel 
(ljuslåda) med 30 mm 
relief.
Panelen och 
bokstäverna lyser 
framåt. Glow runt 
bokstäverna. 

7. ARE Panel Glow 0

Släta bokstäver på 
panel (ljuslåda). 
Panelen och 
bokstäverna lyser 
framåt. Glow runt 
bokstäverna.

8. ARE Panel Glow 10

Bokstäver på panel 
(ljuslåda) med 10 mm 
relief. 
Panelen och 
bokstäverna lyser 
framåt. Glow runt 
bokstäverna.

ARE Panels

ARE Panels tillverkas som standard med slät front, 10 mm relief eller 30 mm relief. 
Siffran efter namnet anger ljusskyltens relief i mm. 

Vanligtvis tillverkas ARE Panels med glow runt logotypen. Utan glow, se nästa sida. 



11. ARE Panel Halo
0-30

Bokstäver på panel 
(ljuslåda). Panelen 
lyser bakåt och framåt, 
även bokstäverna 
lyser framåt. 
Kan tillverkas med 0, 
10 eller 30 mm relief. 

12. ARE Panel
Blockout Glow
0-30

Lysande bokstäver på 
blockad (icke lysande) 
panel. Glow runt 
bokstäverna. 
Kan tillverkas med 0, 
10 eller 30 mm relief. 

SIDA 4

13. ARE Panel
Double Sided
Outline 0-30

Dubbelsidig panel 
som fästs med kort- 
änden mot väggen.
Kan tillverkas med 
olika effekter och med 
0, 10 eller 30 mm 
relief. 

10. ARE Panel 0-30

Bokstäver på panel 
(ljuslåda). Panelen 
och bokstäverna lyser 
framåt.
Kan tillverkas med 0, 
10 eller 30 mm relief. 



SIDA 4 SIDA 5

Blockout  När ljuset blockeras, det vill säga inte släpps igenom i vald del av skylten

Contour Fristående konturbokstäver som normalt kommer monterade på ram

Double Sided Dubbelsidig panel (ljuslåda) som fästs med ena kortänden mot väggen

Frame Bokstäver och symboler monteras normalt på ram för att underlätta  
hantering och montering

Glow  Ljuset som skapas runt bakåtbelysta bokstäver och symboler

Halo  Ljuset som skapas runt bakåtbelysta paneler (ljuslådor)

Outline Vit, lysande kant längst fram runt bokstäverna/symbolerna

Panel Ljuslåda

0-30 Nummer (mätt i millimeter) som anger reliefen på bokstäverna/
symbolerna. 

Ordlista

Notera att e�ekterna som visas i denna lista går att kombinera på �era olika sätt. 




