
SKYLSKÅP
och 

SKYLTLÖSNINGAR



ET101/102

70x100

En konvex enkelsidig ljuslåda med 
mycket jämn ljusbild avsett för
inomhusbruk.
Kan förses med enkelt eller dubbelt 
lysrör. 
Stabil och enkel design som framhäver 
affischen på ett mycket bra sätt.

Försedd med en opalplast och en klar-
plast som en affisch monteras mellan.

Kan förses med 2 mm klar acryl i front. 
Detta ger en betydligt stadigare front 
och gör det även enklare att byta
affisch.

Dubbla gummikabelgenomföringar i 
både över- och underkant, samt två st 
25 mm hål i botten för kabelgenomför-
ing från/genom vägg.

Montagehål i botten med 5mm förhöj-
ning från vägg ger en enkel installation.

Art. nr:
ET 101/1 (1mm acryl i front)  ET 101/2 (2mm acryl i front) 
ET 201/1 (1mm acryl i front)  ET 201/2 (2mm acryl i front)
Storlek: 1010 x 650 x 130 mm  , H x B x D (D= max ut från vägg)
Affischformat: 70x100 cm
Färg: RAL 9006 (standard). Valfri färg i RAL-skalan kan fås vid större antal. 
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla:1 x 30W ET101, 2x30W ET201

ET301/401

70x100

En plan ljuslåda avsedd för inomhus-
bruk.
Stabil och robust design som är anpas-
sad för offentlig miljö.

Modell ET401 försedd med nyckellås
i överkant som på ett effektivt sätt
skyddar affischen mot stöld.

Försedd med en opalplast och en klar-
plast som affischen monteras mellan.

Dubbla kabelgenomföringar i både över- 
och underkant samt i bakstycke ger en 
enkel elinstallation. 
Montagehål i botten med 5mm förhöj-
ning från vägg ger en enkel installation.

Kan delvis byggas in i vägg så att
endast 40mm blir synlig. 

Art. nr:
ET 301/1 (1mm acryl i front)  ET 301/2 (2mm acryl i front) 
ET 401/1 (1mm acryl i front)  ET 401/2 (2mm acryl i front)
Storlek: 1010 x 710 x 125 mm
Affischformat: 70x100 cm
Färg: RAL 9006 (standard).Valfri färg i RAL-skalan kan fås vid större antal
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla:2 x 30W
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ET400

70x100

Profilsystem i aluminium.
Hela skåpet är mycket robust och 
kompakt uppbyggt, endast 33 mm 
djupt.

Försedd med acrylfront.
Genom att använda sidobelysnings-
teknik får vi ett skyltskåp med hög 
och jämn ljusstyrka med endast
2x39W lysrör.
Frontram med snäpprofil för enkelt 
affischbyte.
Detta skyltskåp förenar modern 
teknik med låga driftskostnader och 
mycket tilltalande design.

Art. nr: ET400
Storlek: 1100x795x45 mm (H x B x D)
Affischformat: 70x100
Färg: natureloxerad
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla: 2 x 39 W

ET501-LED

70x100
Skyltskåp avsett för 70 x100 affischer med 
integrerad LED display
Detta är marknadens enda ljuslåda med en 
integrerad 14 teckens LED display som kan 
programmeras med varfri text , statisk, rul-
lande, blinkande text.
Detta ger nya spännade möjligheter att ge 
information om tex:
• Öppettider
• Premiärdatum
• Valutakurser
• Ange klockslag - inbyggd klocka i elektronik    
- som option även temperatur
• mm mm 
Via det medföljande tangentbordet kan valfria 
meddelanden skrivas in. 
Kan även kopplas in till en PC/plc och styras 
centralt.
Stabil och robust design som är anpassad för 
offentlig miljö.
Försedd med nyckellås i överkant som på 
ett effektivt sätt skyddar affisch/innehåll mot 
stöld.
Försedd med en 2 mm opalplast och en 2 mm 
klarplast som affischen monteras mellan. 
Dubbla kabelgenomföringar.

Art.nr: ET 501-LED
Storlek: 1100 x 710 x 125 mm (H x B x D)
Affischformat:70x100 cm
Färg: RAL9006 (valfri färg kan fås vid större antal)
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla: 2 x 30 W 
LED display: 2”röda (även lev. med gul, grön eller flerfärgs LED)  
LED interface: Ser. RS232/424 eller via medföljande tangentbord    3



ET600-R

70x100

Art. nr: ET601
Storlek: 1080x830x150 mm (H x B x D)
Affischformat: 70x100
Färg: Polerad rostfri stålplåt
Skyddsklass: IP44
Ljuskälla: 3 x 30 W

ET602

70x100

Skyltskåp för utomhusbruk där stora krav ställs på
funktion och design

Detta är ett mycket stabilt skyltskåp tillverkat i 
borstad rostfri plåt för in/utomhusbruk försett medett härdglas i font.
Hela skåpet är svetsat i alla skarvar
vilket ger ett mycket robust skåp
som tål offentlig miljö.
Affischbyte sker enkelt via den
öppningsbara dörren
som också är försedd med en
gasfjäder.
Alla delar i skåp , front , bakstycke,
gångjärn och 
beslag är tillverkat i rostfritt.
Försedd med 3 st 30W lysrör
som ger ett mycket 
jämt ljus över hela affischytan.

”Slimat” skyltskåp för inom- och utomhusbruk där 
stora krav ställs på funktion och design.
Endast 100mm djup.

Detta är ett mycket stabilt skyltskåp tillverkat i 
stålplåt för in/utomhusbruk försett med ett härdglas i font.
Ett mycket robust skåp som tål
offentlig miljö. 
Affischbyte sker enkelt via den
öppningsbara dörren som är försedd
med en kodad nyckel.

Försedd med 3 st 30W lysrör
som ger ett mycket  jämt ljus över
hela affischytan med reflektorskiva
och rastrerade lysrör

Art. nr: ET602
Storlek: 1080x830x100 mm (H x B x D)
Affischformat: 70x100
Färg: Pulvrerlackerad stålplåt
Skyddsklass: IP44
Ljuskälla: 3 x 30 W
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ET750-760-770 

POSTERFRAME

Art. nr:  ET750 -  Affischlist 25 mm  
 ET760 - Affischram, bredd  25, 32, 45mm
 ET770 - Affischram, bredd  25, 32, 45mm
Storlek:  ET750 , max 3 m längd, bredd 25mm
Affischformat: valfri,lagerstandard 50x50cm, 50x70 cm, 70x100cm 
Färg: natureloxerad (vid större antal i valfri RAL färg)

ET721

INFOSKÅP
Ett robust skåp avsett för inom- ellerutomhus-
bruk försedd med låsbar dörr i glas. 
Ram i natureloxerad aluminium. 
Finns i två varianter: 
ET721 med magnettavla 
ET722 med korkskivaInformationsskåpet 
Kan användas både vertikalt och horisontalt.
Levereras med fästanordning och nålar alt. 
magneter. 
Lagerförs i följande storlek: 
Art.nr:   Plats för:
ET721/22-4  4xA4
ET721/22 -6 6xA4
ET721/22 -9  9xA4
ET721/22 -12 12xA4

Art. nr: ET721-22/X (x=antal A4)
Storlek:  (H x B x D)
Affischformat: A4 (x=antal)
Färg: natureloxerad
Skyddsklass: IP20

ET210

ET216

ET217

ET701

Eurosize
Affischram med 45 mm aluminiumprofiler
Denna enkelsidiga affischram är tillverkad
av aluminiumprofiler av ”clicktyp” och är 
avsedd för standard eurosize affischer 
(118x175cm).
Ett enkel och stilren ram som gör det
enkelt att montera affischer.
Försedd med en 1 mm reflexfri frontacryl
som skyddar affisch och som gör att den
sitter jämt och snyggt.
Levereras komplett monterad med rygg-
skiva i vit acryl och fästdetaljer för väggmon-
tage.

Art. nr: ET701 
Storlek: 1800x1250x35 (H x B x D)
Affischformat: Eurosize 118x175cm
Färg: natureloxerad
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla: kan kompletteras med ljusarmatur,  ET701-L
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ET210 är en 25mm affischlist i
eloxerad aluminuim. Levereras
med upphängningskrokar. 
Finns i valfri längd upp till 3m.
ET216 är en ”klickram” för 
affischer  med rundade hörn. 
Finns med olika bredd på list, från
25 mm till 45mm.
ET217 är en ”klickram” för 
affischer  med girade hörn.
Finns med olika bredd på list, från
25 mm till 45mm.
ET216-217 levereras med vitt bakstycke och 
reflexfri frontplast.
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ET801

Eurosize

Sidobelyst - endast 61 mm djup!
Effektförbrukning endast 50W

Skyltskåp avsett för standard eurosize-
affischer. 
Tillverkad av aluminiumprofiler.

Hela skåpet är mycket robust och
kompakt uppbyggt.
Försett med 5mm säkerhetsglas.
För affischbyte öppnas fronten (dörr) och 
affisch monteras enkelt under två
klämmor.
Skåpet är endast 61 mm djupt och belys-
ning sker via en specialtillverkad acrylskiva 
som ger ett mycket jämt ljus över hela
ytan.

Art. nr: ET801
Storlek: 1870x1320x61 mm (H x B x D)
Affischformat: Eurosize 118x175cm
Färg: RAL9006 (valfri färg i RAL skalan kan fås vid större antal) 
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla: 2 x 25 W

ET901

70x100

Marknadens enda rullskyltskåp speci-
alutformat för standardaffischer
En plan ljuslåda avsedd för inomhus-
bruk.
Stabil och robust design som är 
anpassad för offentlig miljö med
bl a säkerhetsglas och lås.

Unik konstruktion som kan förses 
med 2-6 affischer och kan program-
meras via den inbyggda microdatorn 
för hastighet, visningstid, start-stopp 
mm.

Affischer tejpas till rullar om 2-6st 
som monteras i skåp och som 
sedan automatiskt kalibreras via den 
inbyggda elektroniken.

Art. nr: ET 901
Storlek: 1240 x 860 x 140 mm (H x B x D)
Affischformat: 70x100 cm  ( 1-6 st)
Färg: RAL9006 (valfri färg kan fås vid större antal)
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla: 3 x 30 W
Interface: Ser. RS424 (DMX) och/eller via inbyggd manöverpanel 

Kan även förses med golvstativ.

SF Filmstaden,  KistaSturegallerian, Stockholm



ET230

Affischlister

Art.nr Format
6105  A4 - 210 mm
6106  A3 - 297 mm
6107  A2 - 420 mm
6108  500 mm 
6109  A1 - 594 mm 
6110  700 mm 
6111  A0 - 841 mm 
6112  1000 mm  
6113  1200 mm
6114 1180mm (för eurosize)

Art. nr: ET 230 /xxxx (x=Art.nr)
Storlek: 30mm
Affischformat: enl. spec.
Färg: Alu./Natur eloxerad
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ET1010

50x70 , 70x100

Art. nr: ET1010, ET1010/2 
Storlek: 1120x780x18 mm (H x B x D)
Affischformat: 50x70,  70x100 (standard) finns även i A4, A3, A2, A1
Färg: Elox alu. 
Skyddsklass: IP20
Ljuskälla: CCFL, Levereras med nätadapter 230/12V , CE-märkt

SLIMLIGHT , endast 18mm djupt
Detta är ett ”ultratunnt” ljusskåp i
mycket elegant design.
Byggd med en senaste typen av
ljuskälla - CCFL-lysrör  (samma som
sitter i platta skärmar) ger den mycket
hög och jämn ljusstyrka över hela ytan
och det vita ljuset framhäver affisch-
motivet maxmalt.
CCFL lysrören har en livsländ på
30.000 timmar  vilket ger en god
driftsekonomi.

Finns även som dubbelsidig
-ET505/2

18mm

NYHET

Affisch- och bannerlister tillverkade
 i aluminium.
Kraftig list  lämlig för större format .
Kan förses med upphängningskrokar
 vilket ger entt snyggt och enkelt
 montage.

Nedanståend format finns som
 lagerstandad. 



ET1000  Roll-Up  EXPO

Vi kan nu erbjuda en komplett roll-up
lösning till ett pris som måste göra
alla användare glada

Art. nr: ET1000
Storlek: Höjd: 210cm,  Bredd 83cm
Färg: Alu/ naturelox , chromade sidor
Ljuskälla: 1x50W , 230V
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En komplett roll-up till superpris

Allt detta ingår i paket:

   originalanpassning *)
   roll-up i aluminium
   spot belysning
   transportväska

 Roll-Up SPECIAL

*) I pris ingår anpassning av ditt original formatmässigt till roll-up mått.
   Ytterligare originalarbete debiteras med  650:-/tim.(begär gärna offert)

Reklamateljen - Nybodagatan 7 - 171 42 Solna

Tel: 08 - 82 55 77 - Fax: 08 - 514 911 85 - mail: info@reklamateljen.com

-logo/Reklamateljen är registrerat varumärke / PRV-01 ©ET2007 

Vill Du ha mer info om 
våra EXPO produkter.
Kontakta oss så sänder vi 
vår separat broschyrbok 
med fler produkter.

1,350:-
Pris komplett!!

Digitaltryck med UV beständigt solventtryck  på tålig 
banner väv
Rollup av hög kvalitet. (enkelt att byta tryck)
Transportväska i kraftigt utförande 
Spot 230V/50W
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STOLPAR, ROLL-UP, mm

Vi har även ett stort utval av produker för olika skyltandamål
bl.a 
- trotoarpratare
- broschyrställ
- avspärrningsstolpar
- roll-up (även motoriserade)

Kontakta oss för separat
broschyr om dessa produkter.

Div. skyltprodukter



MEDIAPANEL

TFT, PLASMA

Vi var väldigt tidigt ute och erbjöd denna typ av skyltar, så självklart kan vi 
även hjälpa till med skyltlösningar i elektroniskt format.
Vi har bl.a.ett egetutvecklat system MP - MEDIAPANEL som ger
möjlighet att utnyttja olika former displayslösningar, från små TFT paneler 
till stora LED skyltar. 

För mer information om MP kontakta oss så sänder
vi vår separata broschyr om dessa system.

 ©MP-MEDIAPANEL är registrerat varumärke / PRV-04

LED

För dom stora behoven tillhandahåller vi LED skärmar i alla tänbara
varianter. Från små klockmoduler till stora LED skärmar för idrotts-
anläggningar.
LED skärmarna fi nns i en rad pixel utföranden ner till 3mm! 
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Reklamateljén 

Original, produktion och events

Vi har en egen ateljé med möjlighet till allehanda bildproduktion - 
”från visitkort till fasadväv”. 
Vi är gjort hundratals events och galapremiärer under årens lopp.
Även video och dvd produktion, samt en eget avdelning/företag för
installation.

Om Du inte har vår ”vad vi gör” broschyr - kontakta oss så sänder
vi över den, så får Du en kompett information av våra tjänster.
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©ET

ElektroTrade AB  
Reklamateljén  
Nybodagatan 7
   171 42 Solna 

Sweden 
Tel: +46 8  82 55 77 

Fax: +46  8 514 911 85
info@elektrotrade.se

Reklamateljen - Nybodagatan 7 - 171 42 Solna

Tel: 08 - 82 55 77 - Fax: 08 - 514 911 85 - mail: info@reklamateljen.com

-logo/Reklamateljen är registrerat varumärke / PRV-01 ©ET2007 

Vad gör vi mer?
Vi tillverkar inte bara

 skyltskskåp och skyltlösningar!
Kontakta oss så sänder vi vår

”vad vi gör” broschyr.
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Reklamateljen - Nybodagatan 7 - 171 42 Solna

Tel: 08 - 82 55 77 - Fax: 08 - 514 911 85 - mail: info@reklamateljen.com

-logo/Reklamateljen är registrerat varumärke / PRV-01 ©ET2007 

Vill Du ha mer info om 
vårat EXPO program-
begär vår separata 
broschyrbok med fler 
produkter.




