INTRODUCTION

Cara Membuka :

Terima kasih anda telah meluangkan waktu untuk membaca katalog
kami.
®
Velox Sign System merupakan sign system pertama di Indonesia
yang diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan signage dan
display. Dengan tampilan yang modern dan kontemporer; Modular
system yang unik, Velox® Sign System memberikan solusi yang tepat
untuk semua kebutuhan signage proyek anda.

®

Velox Sign System sangat mudah untuk dipasang dan digunakan.
Menggunakan alat pembuka khusus, Velox Key, content didalam
®
Velox Sign System sangat mudah untuk di update sendiri tanpa
harus menggunakan jasa supplier. Dengan demikian anda akan
menghemat waktu dan biaya!

Tempelkan alat pembuka
khusus Velox Key pada
pelindung bening.

Tarik bagian bawah
pelindung bening dan
turunkan untuk
membukanya.

®

Velox Sign System frame dapat diberikan berbagai macam finishing
(misal: cat duco, orstick, digital print sticker, powder coating, dll) yang
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing proyek. Terbuat dari
®
Anodized Aluminium yang berkualitas tinggi, Velox Sign System
dijamin tidak akan berkarat, kuat dan tahan lama.

Spesial material isi
menggunakan motif
kayu.

Kami harap anda menemukan katalog kami sangat berguna untuk
anda, silahkan menikmati katalog kami.

®
Kelebihan dari Velox Sign System:
Tampilan signage yg modern dan kontemporer.
Waktu produksi yang singkat.
Dapat dikombinasikan dengan bermacam proses produksi dan
aplikasi produk seperti: gravir, sablon, vynil, formica, Orstick,
digital printing dan lain lain.
Beragam aplikasi signage yang menjangkau seluruh keperluan
proyek.
Content dapat menggunakan bervariasi bahan: plastik, metal,
kayu, digital printing vynil, dan lain-lain.
Content dapat diperbaharui dengan sangat mudah tanpa harus
menggunakan jasa supplier.
Terbuat dari Anodized Aluminium yang berkualitas tinggi, tidak
akan berkarat, kuat & tahan lama dan juga ringan sehigga mudah
& murah untuk pengiriman keseluruh Indonesia.

Standar material isi
menggunakan kertas yang
dilapisi dengan pelindung
bening.

Spesial finishing motif
kuningan.

Spesial finishing motif
kayu.

Ganti & perbaharui materi
material isi.

Ciptakan wall sign dalam bermacam-macam ukuran
untuk segala keperluan signage seperti:
Tempat Poster
Nama Ruangan
Penunjuk Arah
Pengumuman
Tempat Brosur
Dan lain – lain

WALL SIGN

WALL SIGN

Projecting Sign adalah signage yang dipasang 90 derajat dari dinding,
sehingga dapat dilihat dari kedua sisi.
Dengan menggunakan penyangga yang di design khusus dan
ditempatkan dilokasi yang cukup tinggi, menjadikan projecting sign
sebagai cara yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada
pengunjung / publik terutama ditempat keramaian.
Sangat cocok digunakan untuk:
Nomor Ruangan
Tangga Darurat
Penunjuk Arah Pintu Darurat / Jalur Evakuasi
Lift Sign
Toilet Sign
Dan lain-lain

PROJECTING SIGN

PROJECTING SIGN

Dengan menggunakan sistem
penggantung khusus. Velox® Sign
System sangat kuat dan mudah untuk
dipasang pada ketinggian yang
bervariasi.
Hanging sign memiliki berbagai fungsi,
diantara lain: penunjuk arah, poster
promosi, information counter, nama toko,
toilet sign, dan lain-lain.

HANGING SIGN

HANGING SIGN

DIRECTORIES
Sign yang berfungsi untuk memberikan informasi
nama dan lokasi ruangan atau tenant didalam
suatu gedung bertingkat seperti rumah sakit,
perkantoran, universitas, shopping mall, dan
lainnya.

Dengan menggabungkan material seperti magnet
strip didalam sistem ini, Directory Sign dapat di
perbaharui secara individual dan content dapat
diatur secara alphabetical.
®

Velox Directory Sign juga memiliki kelebihan
dalam pemilihan bermacam-macam bahan
content yang dapat dikombinasikan sehingga
dapat memberikan kebebasan penuh dalam
tampilan dan design.

DIRECTORIES

®

Velox Directory Sign sangat cepat, mudah dan
praktis untuk dipasang dan diupdate.

Kombinasi dari Wall Sign dan Directory Sign
yang menghasilkan tampilan yang lebih “kuat”
serta memberikan kebebasan design yang lebih
luas. Dengan melakukan kombinasi dua tipe
sign ini dapat memberikan hasil yang lebih menarik
dan bervariasi, misal: list nama dokter, directory
lantai / list tenant, list ruangan, dan lain-lain.

M U LT I PA N E L D I R E C T O R Y

M U LT I PA N E L D I R E C T O R Y

Sangat cocok digunakan untuk table sign seperti:
Nama Dokter Praktek
Receptionist
Cashier
Teller
dan lain-lain
Dan untuk door sign seperti:
Ruang Rapat
Kamar Dokter
Ruangan Executive
dan masih banyak lagi

TABLE & ROOM

Single profile dari Velox® Sign System memberikan solusi untuk semua
keperluan table & room sign.

SIGN

TABLE & ROOM SIGN

Hasil pengembangan dari Velview system, Velnote adalah sign sistem yang dapat menampilkan
beberapa informasi dalam satu media. Dengan bermacam-macam pilihan media display, seperti:
whiteboard, pinboard, jam, magnetic board, projector screen, dan masih banyak lagi.
Velnote juga dapat dikombinasikan dengan bermacam-macam accessories seperti, rak brosur,
tempat spidol, dan lain-lain. Dengan system pergantian yang sangat mudahmenggunakan Velox
Key, Velnote sangat cepat untuk diupdate. (Diciptakan untuk digunakan dikamar pasien & nurse
station), Velnote juga sangat cocok untuk digunakan diperkantoran dan disekolah.

VELNOTE

Standard content:
Pin Boards
Marker Boards atau Magnetic Boards
Pilihan accessories:
Rak Brosur
Tempat spidol
Clip pesan
Jam Dinding

Applikasi :
Ruang Perawatan / kamar Pasien
Tempat Suster Jaga (Nurse Station)
Ruang Tunggu
Ruang Rapat
Kelas
Sangat cocok digunakan di :
Rumah Sakit, Sekolah/Universitas,
Perkantoran

VELNOTE

Kelebihan lain:
Content dapat dengan mudah diperbaharui.
Dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang
diinginkan.

Toilet Umum adalah tempat yang sangat efektif untuk melakukan promosi produk kepada publik.
Toilet advertising menangkap dengan cepat perhatian publik tepat pada waktu dimana mereka
menginginkan sesuatu untuk dibaca. Riset dari Rice University membuktikan bahwa laki-laki
menghabiskan waktu paling sedikit 1 menit dan wanita 2-3 menit didalam toilet. Pada waktu
mereka melihat toilet advertising mereka akan mengingat iklan yang mereka lihat untuk jangka
waktu yang cukup lama karena pada saat itu pikiran mereka sedang tenang dan kosong.
Berdasarkan fakta diatas, tempat publik seperti shopping malls, rumah sakit, hotel, perkantoran,
bandara, sekolah, stasiun dan tempat umum lainnya dapat menambah pendapatan dengan cara
memaksimalkan toilet yang sudah ada.

TOILET
ADVERTISING

TOILET ADVERTISING

Dengan sistem pergantian content yang sangat mudah, Velox® Wall Sign adalah media yang
sangat tepat untuk Toilet Advertising.

Dapat digunakan dengan atau tanpa lampu, Velight wall
sign adalah solusi yang tepat untuk mendisplay poster
dan untuk POP advertising.
Dengan bentuk yang cembung, memberikan tampilan
yang cantik dan elegan, berbeda dengan light box biasa.
Sistem gambar dijepit diantara 2 lembar Acrylic, dimana
acrylic bagian belakang berfungsi sebagai media bias
lampu sehingga sign menyala dengan merata. Acrylic
bagian depan memberikan perlindungan penuh kepada
gambar sehingga akan lebih tahan lama.
®

Dan seperti Velox sign system yang lainya isi gambar
dapat mudah diganti sendiri setiap waktu tanpa harus
menggunakan jasa supplier.

WALL SIGN

WALL SIGN

Dapat digunakan dengan atau tanpa lampu, Velight Projecting Sign
mempunyai bentuk seperti pylon sign kecil. Dengan tampilan yang
bersih dan modern sangat cocok untuk ditempatkan dilokasi yang
cukup tinggi yang menunjukkan:
Nomor Ruangan
Tangga Darurat
Penunjuk Arah Jalur Evakuasi
Lift Sign
Toilet Sign
Dan lain-lain

HANGING SIGN

PROJECTING SIGN

PROJECTING SIGN

Velight Hanging Sign memberikan solusi yang sangat
tepat untuk Hanging Sign. Seperti Velox® Sign System
lainnya, Velight Hanging Sign dapat digunakan
dengan atau tanpa lampu. Velight Hanging Sign
sangat ringan dan dapat dibuat dalam ukuran sampai
6 (enam) meter tanpa sambungan.
Dikarenakan dapat dibuat dengan ukuran yang besar,
Velight Hanging Sign sangat cocok untuk digunakan
ditempat umum yang sangat ramai, seperti:
Airport
Stasiun Kereta
Shopping Mall
Stadium
dan lain-lain

HANGING SIGN

HANGING SIGN

HANGING SIGN

Velight Pylon Sign adalah Sign yang berdiri sendiri, memiliki
2 sisi permukaan cembung yang dapat dijadikan standing light
box dengan tambahan lampu dari dalam atau dijadikan standing
sign tanpa lampu ataupun dengan lampu sorot dari luar.
Dapat digunakan baik didalam ruangan (indoor) dan diluar
ruangan (outdoor). Sistem ini dapat disesuaikan dengan
keperluan sign, baik sebagai permanen sign atau portable sign
(dapat dipindah-pindahkan).
Sangat cocok digunakan untuk show rooms, lobbies, displays,
tempat parkir, advertising, Point Of Purchase (POP), shopping
malls, airports, exhibitions, events, dan masih banyak lagi.

PYLON

P Y L O N

ETCHING

CHANNEL LETTERS

Pilihan Material:
Stainless Steel
(Mirror / Hairline)
Brass (Kuningan

Pilihan Material:
Stainless Steel
(Mirror / Hairline)
Brass (Kuningan)
Acrylic
Galvanil

HURUF TIMBUL
Pilihan Material:
Stainless Steel
(Mirror / Hairline)
Brass (Kuningan)
Acrylic
Galvanil

