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Produksjon i Cortenstål

Stort portalskilt
Størrelse skilt: 800×2000 mm
Base: Cortenstål 20 mm (15mm + 5mm)
Tekst: Laserskjæres i 5mm-platen, bokstaver i
rustfritt stål tvinges inn.
Portalvindu: Laserskjært
Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller øvrige
innfallsporter hvor du ser det aktuelle området
gjennom det utskårede vinduet. Plasseres ikke inne
i verneområdet, men ved infrastruktur, og slik at du
ser inn i det aktuelle verneområdet. Plasseres ikke
langs bilvei.
NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt
som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene
tilstrekkelig fundamentering.

Lite portalskilt
Størrelse skilt: 320×1800 mm
Base: Cortenstål 20 mm (15mm+5mm)
Tekst: Laserskjæres i 5mm-platen, bokstaver i
rustfritt stål tvinges inn.
Portalvindu: Laserskjært
Bruksområde: Benyttes ved utkikkspunkt eller
øvrige innfallsporter hvor du ser det aktuelle
området gjennom det utskårede vinduet.
Portalskiltene er en videreføring av logoen som
symboliserer invitasjonen inn i nasjonalparken.
Skiltet skal aktivisere den besøkende, og informere
om naturen man ser inn i.
Skiltet finnes i to størrelser og skal benyttes
på de stedene man ønsker å ramme inn utsikt
fra et informasjonspunkt, vise overgangen inn i
nasjonalparken eller på annen måte invitere inn i
naturen.
Valg av lite eller stort skilt gjøres på bakgrunn av
plassering og budskap.
NB! Det må legges til 25 cm på lengden for skilt
som skal stå på bakken. Dette er for å gi skiltene
tilstrekkelig fundamentering.
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NB!
Minimum bokstavhøyde på
30 mm gjelder på både stort
og lite portalskilt.
Det vil si at på enkelte små
portalskilt må bredden
justeres. Portalåpning
skaleres da opp, og logo og
tekst flyttes tilsvarende ned.
Font: Calibre
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Velkommen inn

Laserskjæring

Basen i Cortenstål 15 mm laserskjæres med
portalvindu og skruehull.
Basen i Cortenstål 5mm laserskjæres med
portalvindu, tekst og skruehull.
Tekst laserskjæres i 5mm rustfritt stål.
Bokstavenes «øyne» laserskjæres i 5mm
Cortenstål.
Skruehull gjenges opp.

Bokstaver

Tekst frigjøres fra stålplaten, pusses og
rengjøres. De ulike «øynene» i Cortenstål
forhåndsplasseres i bokstavene.

Rengjøring og avfetting

De to delene, Cortenstål 15 mm og 5 mm,
rengjøres, avfettes og tørkes. Overflatene
finpusses og skruehullene blåses rene.
Dette må gjøres nøye!

Sammenmontering
Det legges tynne striper med silikonlim
i ytterkant mellom de to platene, og
heldekkende (bruk sparkleskje) under
der tekst skal tvinges inn. Platene
sammenmonteres med festeskruene.
NB! Dette arbeidet må skje hurtig og
nøyaktig. Viktig at alle bokstaver er klargjorte
på forhånd før de tvinges inn.

Portalskiltet er nå klart til levering og
montering.

