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En skylt i modern transparent akryl, färgad homogen akryl eller konventionellt glas kan avsevärt 
förhöja er grafiska profil. Materialen kan kombineras med utskuren vinyl, digitaltryck, screentryck 
eller gravyr på fram- och/eller baksida. Baksidan kan t.ex. lamineras med blästerfilm för att se 
blästrad eller etsad ut. Gravyr, urfräsning eller en kombination av dessa skapar ett exklusivt intryck, 
och kan färgfyllas om så önskas. Akryl- och glasskyltar kan även kombineras med profiltecken eller 
belysning som exempelvis neon. 

Många olika plastmaterial som är lämpliga för skyltar finns i flertalet utföranden, storlekar och för 
olika syften och miljöer. Ofta används akryl (”plexiglas”), polystyren och pvc som skyltmaterial. 
Materialen finns i en mängd olika färger och storlekar, upp till 3.000*2.050mm och tjocklek upp till 
60 mm. Det går även att få skylten/texten lackerad i valfri kulör

Vissa plaster har egenskaper som lätt vikt, nötningsbeständighet och kemisk motståndskraft, 
optimalt för skyltar som utsätts för mycket slitage. Jämfört med traditionella material som till 
exempel stål har plasten dessutom möjlighet att erbjuda mer ekonomiskt fördelaktiga lösningar. 
Plastmaterial som oftast används till utsatta skyltar är exempelvis acetal, polyeten, pvc och 
polycarbonat.

Med vår kunskap och våra bearbetningsmöjligheter för olika plastmaterial, kan vi erbjuda er 
framställning av just er produkt. Vi har möjlighet att ta fram allt från enstaka unika produkter och 
prototyper till hela produktserier. Vi erbjuder er stor frihet i utformningen av produkten eftersom vi 
använder många, olika tillvägagångssätt. Med ett stort hantverkskunnande kan vi lätt framställa 
små eller stora serier av er produkt.

För glasskyltar där det ställs extra höga krav på till exempel reptålighet rekommenderas tex. 
Floatglas (traditionellt glas), det finns i storlekar upp till 4000*2.400 mm och tjocklek från 3 till 19 
mm. Även Float Optiwhite som är helt transparent och utan järnoxid är ett mycket tåligt glas. Till 
större skyltar i glas samt mindre skyltar som är extra utsatta för mekaniskt slitage erbjuder vi härdat 
glas som kan kompletteras med säkerhetsfolie (lamellglas). Din glasskylt kan tillverkas med 
håltagning från 3 till 40 mm, konturskurna (vattenskurna), råa kanter, blästrade och/eller med 
fasad kant.

Akryl- och glasskyltar kan monteras direkt på fasad med ett antal olika typer av beslag som 
ytterligare kan förhöja utseendet. Man kan även få skylten monterad med dold infästning utan 
synliga skruvar och distansmonterad. 

Beslag
Beslagssortimentet består av ett urval av beslag som gör det där lilla extra för den eleganta 
akrylskylten, den exklusiva graverade mässingsskylten eller den moderna rostfria skylten. 
För att kunna tillgodose våra kunder har vi produkter som passar varje persons eller företags 
önskemål, allt från det allra trendigaste till det klassiska. Clarex har valt ett sortiment av beslag 
som gör att vi alltid ligger steget före med det allra senaste inom beslag i olika material och 
utföranden. 
Vi tar hem de hetaste nyheterna från i första hand Europa, men även från andra delar av världen. 
Våra leverantörer är alla välrenommerade företag. 

Akrylskyltar / Glasskyltar / Beslag
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Beslag med integrerad distans
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av kompletta distansbeslag. Allt från borstade rostfria mer 
moderna beslag i många olika storlekar och utseenden till exklusiva blankpolerade beslag i olika 
metaller/utseenden och storlekar. Beslagen har en inbyggd distans baktill med dold låsning, i 
samma eller liknande utförande/finish som hatten, och ger ett enhetligt intryck.  

Beslagshattar
Likt ovan finns en mängd olika typer av beslag i olika material, utseenden och storlekar även utan 
distans om så önskas. Allt ifrån metallhattar i olika bearbetningar till hattar med plasthöljen i olika 
färger och former. 

Beslag för flaggmontering, kantbeslag 
Beslag för montering av dubbelsidiga skyltar som ska sticka ut, kan monteras med flagghållande 
fästen och finns i olika metaller/utföranden. Denna typ av beslag kan även användas vid montage i 
tak, för en takhängd skyltlösning. 
Kantbeslag med distans finns i en mängd olika utföranden och används där man inte kan eller vill 
göra hål i skylten. Beslagen fästs vid sidan om skylten, och monteras med skruv i fasad/vägg. 

Utöver punktbeslag ovan finns även många andra alternativ för uppfästning med olika sorters 
tillbehör. Se några exempel nedan.

Vajerbeslag
För en diskret upphängningsanordning till exempel vid ytor där fästanordningar inte är möjliga 
direkt mot vägg där skylten ska sitta, exempelvis vid fönsterskyltning, eller för en 
uppseendeväckande innovativ skyltlösning kan vajeranordningar användas. Vi kan tillhandahålla 
många olika typer av vajerbeslag med förberedda infästningar, i olika utseenden och utföranden, 
för olika ändamål. 

Kardborrinfästning
Denna typ av infästning är ett bra alternativ för skyltar som ska monteras tillfälligt för att sedan 
kunna återmonteras på annan plats. Ena sidan av kardborreband monteras på baksida av skylt och 
och andra sidan på vägg/monteringsytan. Naturligtvis är vikten av skylten en en väsentlig aspekt 
för ifall detta är en optimal lösning för den betänkta skylten. 

Magnetinfästning
Magnetisk infästning är optimalt för skyltlösningar som inte är permanenta. Detta kan till exempel 
användas vid register-/portskyltar med lösa linjaler för boendenas namn. Själva bakgrunden görs 
då i stål som är magnetiskt, och linjaler förses med magneter/magnetisk baksida som gör det lätt att 
byta plats på linjaler vid in- och utflyttning. 

Öljettter
Används ofta till banderoller och kan vara i metall eller plast, de agerar som förstärkta hål för 
upphängningen. Emaljskyltar förses oftast med öljetter i metall för att skydda hålet mot slitage som 
monteringen kan innebära på emaljen. Emaljskyltar ska inte håltagas efter att skylten är klar då 
emaljen då lätt spricker. För dold montering kan de även förses med nyckelhål på bakskida (se 
nedan) istället för öljetter. 



Skruvstift/bult
En skylt i metall kan förberedas med exempelvis svetsade stift/bult eller med gängade hål för 
skruvstift på baksida, beroende på vilken typ av skylt/tjocklek etc. Skruvstift på baksida är vanligt 
vid till exempel tyngre gjutna skyltar eller profilbokstäver som ska monteras dikt mot vägg/fasad. 
Detta ger förutsättningarna för en stabil montering och som också är dold från framsida. 

Akrylstift
Stift som är anpassade just för akrylskyltar, förslagsvis profilbokstäver, som inte är folierade från 
baksidan. Akrylstiften limmas fast på baksidan av akrylbokstaven med lim som smälter samman 
stiftet med bokstaven. Till stiften levereras tillhörande ”koppar” som distansstiftet klickas fast i, efter 
att de har monterats mot vägg med genomgående skruv. Vid montering med stift levereras en 
tillhörande monteringsschablon i skala 1:1, som visar vart kopparna ska monteras på väggen.
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