
SERIES



Compact: Μια σειρά με πολύ γούστο. Συνδυάζει την απλότητα με 
ένα μοντέρνο και ιδιαίτερο τρόπο. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. 
Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.

Twins Positive : Η ξύλινη σειρά που συνδυάζεται άψογα με το 
Plexiglass πορσελάνης. Αφήνει ένα εντυπωσιακό και συνάμα σχετικά 
οικονομικό τρόπο σήμανσης που μπορεί να προσδώσει κύρος αλλά 
και αισθητική. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. Διατίθεται σε 
διαφορετικούς χρωματισμούς.

HORECA SERIES

Μελέτη | Σχεδιασμός | ΠροδιαγραφΕΣ | Κατασκευή | Ποιοτικός έλεγχος | Τοποθέτηση

Doex: Η ξύλινη σειρά μας. Κάθετη για να εξυπηρετεί ανάγκες όταν ο 
χώρος δεν επιτρέπει κάτι άλλο. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. 
Μονο για εσωτερικές σημάνσεις.

Alu: Η μεταλλική μας σειρά. Βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, 
διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. 
Είναι κομψή και διακριτική, αποτελεί ιδανική λύση ειδικά για εξωτερικές 
σημάνσεις. 

Lumen: Η Φωτεινή σειρά. Η LUMEN σειρά δεν μπορεί παρά να σας 
εντυπωσιάσει! Κυριαρχεί στον χώρο ενώ αφήνει μια αίσθηση πολυτέλειας. 
Εφαρμόζεται με κρυφούς αποστάτες αφήνοντας μια όμορφη, δυνατή αύρα 
στη σήμανση.

Rangl: Μια ιδιαίτερη πρόταση, που διακρίνεται για την απλή 
γραμματοσειρά και την «λοξή» πλάτη, δίνοντας την αίσθηση της κίνησης.
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. 
Είναι κομψή και διακριτική κατάλληλη για εξωτερικές και εσωτερικές 
σημάνσεις.

Cuve: Μια πρόταση με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αίσθηση του 
τριασδιάστατου, χαρακτηριστικό που βοηθάει να εντάσσεται άνετα σε 
κάθε χώρο. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Τοποθετείται απευθείας 
στον τοίχο. Κομψή και ευδιάκριτη, ιδανική για εξωτερικές και εσωτερικές 
σημάνσεις.

Customized: Σχεδιάστε! Δημιουργήστε ΕΣΕΙΣ την δική σας σειρά 
Σήμανσης! Δώστε μας την πρότασή σας τώρα! Η εξειδικευμένη ομάδα 
σχεδιαστών μας, θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε!



Σειρά που ξεχωρίζει για την απλότητά της. Ο συνδυασμός διαφορετικών 
χρωμάτων Plexiglass δίνει την δυνατότητα να επιλέξει κανείς το χρωματισμό 
που ταιριάζει καλύτερα στον δικό του χώρο. Διατίθεται σε διαφορετικές 
αποχρώσεις και συνδυασμούς και τοποθετείται απευθείας στον τοίχο δίνοντας 
μια αίσθηση λιτής και απέριττης αισθητικής.

Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Γενικού ενδιαφέροντος

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Υλικό πλάτης: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία

Χρώματα: Matt             Διάφανο



Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Γενικού ενδιαφέροντος

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Υλικό πλάτης: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία

Twins Positive
Twins Positive : Η ξύλινη σειρά που συνδυάζεται άψογα με το Plexiglass 
πορσελάνης. Αφήνει ένα εντυπωσιακό και συνάμα σχετικά οικονομικό τρόπο 
σήμανσης που μπορεί να προσδώσει κύρος αλλά και αισθητική. Τοποθετείται 
απευθείας στον τοίχο. Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.

Χρώματα: Matt

Διάφανο
Δείγματα
Ξυλου



Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Γενικού ενδιαφέροντος

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Μια σειρά με πολύ γούστο. Συνδυάζει την απλότητα με ένα μοντέρνο 
και ιδιαίτερο τρόπο. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. Διατίθεται σε 
διαφορετικούς χρωματισμούς.

Υλικό κειμένου: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Υλικό πλάτης: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία

Χρώματα: Matt             Διάφανο

Compact



Μια ιδιαίτερη πρόταση, που διακρίνεται για την απλή γραμματοσειρά και την 
«λοξή» πλάτη, δίνοντας την αίσθηση της κίνησης.Διατίθεται σε διάφορα χρώματα. 
Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. Είναι κομψή και διακριτική κατάλληλη για 
εξωτερικές και εσωτερικές σημάνσεις.

Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Γενικού ενδιαφέροντος

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Υλικό πλάτης: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία

Χρώματα: Matt             Διάφανο

Rangl



Μια πρόταση με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αίσθηση του τριασδιάστατου, 
χαρακτηριστικό που βοηθάει να εντάσσεται άνετα σε κάθε χώρο. Διατίθεται σε 
διάφορα χρώματα. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. Κομψή και ευδιάκριτη, 
ιδανική για εξωτερικές και εσωτερικές σημάνσεις.

Cuve

Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Γενικού ενδιαφέροντος

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Υλικό πλάτης: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία

Χρώματα: Matt             Διάφανο



Η ξύλινη σειρά μας. Κάθετη για να εξυπηρετεί ανάγκες όταν ο χώρος δεν 
επιτρέπει κάτι άλλο. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. Μονο για εσωτερικές 
σημάνσεις.

Doex

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Plexiglass 6mm Matt Λευκό
Υλικό πλάτης: Ξύλο 6mm
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία Δείγματα Ξυλου



Η μεταλλική μας σειρά. Βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή, διατίθεται σε 
διάφορα χρώματα. Τοποθετείται απευθείας στον τοίχο. Είναι κομψή και 
διακριτική, αποτελεί ιδανική λύση ειδικά για εξωτερικές σημάνσεις. 

Alu

Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Γενικού ενδιαφέροντος

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Αλουμίνιο
Υλικό πλάτης:  Αλουμίνιο Λευκής βαφης
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία



Η Φωτεινή σειρά. Η LUMEN σειρά δεν μπορεί παρά να σας εντυπωσιάσει! 
Κυριαρχεί στον χώρο ενώ αφήνει μια αίσθηση πολυτέλειας. Εφαρμόζεται με 
κρυφούς αποστάτες αφήνοντας μια όμορφη, δυνατή αύρα στη σήμανση.

Πινακίδες Αρίθμησης Δωματίων / Ορόφων

Πινακίδες Προσδιορισμού

Πινακίδες Kατεύθυνσης & WC

Πινακίδες Καθοδήγησης

Υλικό κειμένου: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Υλικό πλάτης: Plexiglass 3mm Matt - Mαύρο / Λευκό
Στήριξη: Επιτοίχια
Κείμενα: κατά παραγγελία

Χρώματα: Matt             Διάφανο

Lumen



Σχεδιάστε!

Δημιουργήστε ΕΣΕΙΣ την δική σας σειρά 
Σήμανσης!
Δώστε μας την πρότασή σας τώρα!

Η εξειδικευμένη ομάδα σχεδιαστών μας, θα 
σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε!

Customized

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σειρά αυτή 
επικοινωνήστε μαζί μας!



We implement brands

Κοντονή 10,  Μοσχάτο 18346
Τ: 210 9419400
F: 210 9413525 
E: info@diastasis.gr
www.diastasis.gr


