
Profiel 4 doosletters worden vervaardigd uit aluminium , waarbij de zijkanten 
aan de bodem gepuntlast worden. De voorzijde wordt rondomlopend voorzien 
van een op maat gemaakte hoeklijst , welke om de Plexiglas Spiegelplaat 
heen valt. Deze bouwwijze maakt het mogelijk om ( zeer ) grote naar voren 
uitliggende doosletters te bouwen. De Plexiglas Spiegelplaat wordt aan de 
bovenzijde voorzien van een ophanging zodat deze niet bol in het aluminium 
casco komt te staan.
Standaarddiepte is 120mm , grotere dieptes zijn optioneel.
Bij zeer grote maatvoeringen kan Profiel 4 uitgevoerd worden als Spandoek-
doosletter , waarbij het mogelijk is de Spiegel in grote overspanningen 
naadloos uit te voeren.
Verlichting kan geschieden d.m.v. energiezuinige Led-verlichting of inwendig 
Neonglas.

De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde 
wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur . Optioneel kunnen 
de letters ook met een 2-componenten lak gespoten worden in elke 
gewenste PMS- NCS- of Sikkens kleur.
De binnenzijde van de letter wordt gepoedercoat in reflexwit wat een 5% 
hogere lichtopbrengst tot gevolg heeft.

Een Profiel 4 doosletter met hoog bovendeel kan optioneel ook uitgevoerd 
worden in RVS/Inox met alle leverbare oppervlaktebehandelingen , inclusief 
Titanium gold coated.

PROFIEL 4

Profiel 5 doosletters worden vervaardigd uit aluminium , waarbij de 
zijkanten aan de bodem gepuntlast worden. De Plexiglas Spiegelplaat wordt 
rondom voorzien van een Elkamet kunststof omranding welke met  een 
2-componenten lijm bevestigd wordt.
Standaarddiepte is 80-120mm , grotere dieptes zijn optioneel.
Profiel 5 doosletters worden geleverd tot een letterhoogte van 1500mm 
vanwege het verschil in uitzettingscoefficient tussen aluminium en Plexiglas.
Verlichting kan geschieden d.m.v. energiezuinige Led-verlichting of inwendig 
Neonglas.

De letter wordt chemisch gereinigd en gebeitst alvorens de buitenzijde 
wordt gepoedercoat in elke gewenste Ral kleur . Optioneel kunnen 
de letters ook met een 2-componenten lak gespoten worden in elke 
gewenste PMS- NCS- of Sikkens kleur.
De binnenzijde van de letter wordt gepoedercoat in reflexwit wat een 5% 
hogere lichtopbrengst tot gevolg heeft.
De Elkamet omranding is leverbaar in standaardkleuren wit-zwart-Ral 
9006-Chroom-Goud glans-Ral 1023-Ral 3020-Ral 5017-Ral 5002-Ral6024. 
Optioneel kan het gespoten worden in elke gewenste PMS- NCS- of Sikkens 
kleur.

Het aluminium deel van een profiel 5 doosletter kan optioneel ook uitgevoerd 
worden in RVS/Inox met alle leverbare oppervlaktebehandelingen , inclusief 
Titanium gold coated.

PROFIEL 5


