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Fristående skyltar / Pylonskyltar
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Defenitionen av ordet Pylon är ”Uppåt avsmalnande pelare och dylikt, använd i dekorativt syfte.”
Pylonskyltar är fristående skyltpelare som lämpar sig utmärkt bland annat för företag och
organisationer som med sin skyltning vill synas på långa avstånd och/eller inte har en lämplig
fasad där skylten passar.
Vid exempelvis stadscentra, längs med trafiken och flygplatser med kraftiga trafikströmmar behövs
ofta ett stort iögonenfallande landmärke medan det vid strandpromenaden eller i villakvarteret
räcker med en mindre vägvisare eller orienteringstavla, så kallad informationsskylt eller stolpskylt.
Pylonskyltarna är av kraftig konstruktion för att stå emot väder och vind och större pylonskyltar
förses med kraftiga betongfundament som är gjutna i marken.
Variationerna är oändliga – utföranden, former och storlekar anpassas efter förutsättningar, behov
och önskemål. Konstruktionen kräver dimensionsanpassning där olika faktorer så som väder, vind
och format inräknas. Skyltens budskap, så som texter och logotyper, kan utformas på olika vis och i
olika material för att uppnå olika effekter – allt från traditionellt stilrent till mer bearbetat och
exklusivt.
För att skydda pylonskyltar som av naturliga skäl är lätta komma åt kan de med fördel
klotterskyddas med särskilda lamineringsmetoder.
Fristående skyltar kan, om så önskas, ha inbyggd belysning eller belysas utifrån av strålkastare
eller lampor. Belysningskällan kan vara lysrör, LED eller neon.
Fristående bordsskyltar och awards
Bordsskyltar, awards och diskskyltar är en grupp skyltar, som varierar i form och material, och kan
tillverkas på samma sätt som övriga skylttyper. Material och utföranden kan kombineras utefter
behov och mål med skyltningen.
Bordsskyltar är vanligtvis mindre skyltar tänkta att placeras på till exempel diskar, skrivbord och i
skyltfönster. De är görs ofta samma eller liknande utförande som de skyltar man redan har i sin
övriga marknadsföring/exponering. Skyltarna underlättar kontakter med omgivningen och kan till
exempel upplysa om namn, befattning eller vara rent informativa. Material och utförande kan
exempelvis vara graverad och bockad metall, akryl eller glas.
Awards eller prisskyltar syftar till den typ av skyltar och plakat som delas ut vid prisutdelningar.De
är oftast unika i sitt utförande, med individuella namn, titlar, årtal mm. Skyltarna kan gärna vara
tillverkade i mer exklusiva material och utföranden för att betona skyltens syfte och värde. Finish
och leveranstid är ofta helt avgörande och vi har stor erfarenhet av att lyfta fram goda förslag
baserat på de aktuella förutsättningarna.
Diskskyltar i mindre storlekar används till exempel i museer, på butikshyllor mm. Denna typ av skylt
kan ofta kompletteras med information om produkters egenskaper. Enklare skyltar kan till exempel
användas i livsmedelsaffärer. Materialval och utföranden påverkar det estetiska och skylten kan
uppfattas som mer eller mindre exklusiv, modern, trendig etc, beroende på hur det kombineras. Som
för de flesta skyltar det gäller även här att vid större upplagor av identiska skyltar vid samma
beställningstillfälle innebär det en ekonomisk besparing för kunden jämte enstaka.
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