
Belyst profilskylt innebär att bokstäver, logotyp eller symboler är formade enligt konturerna och 
invändigt eller utvändigt belysta av LED. Skillnaden mellan ljusskylt/skyltlåda och invändigt belysta 
profiler är att ljusskylten är i ett stycke medan profiler är en egen enhet per tecken eller bokstav. 

Skyltning med belysta profiler skapar en enastående och iögonfallande skyltlösning som garanterat 
ger uppmärksamhet och upplevs som bearbetad och exklusiv.

Nedan följer ett urval av olika utföranden och benämningar på skyltprofiler: 

Profil 1-16 är benämningar på konstruktioner av belysta profiltecken. Profilstommarna kan tas fram i 
till exempel aluminium som kan lackeras i önskad färg, rostfritt stål, akryl m.m. Belysningen är 
antingen LED eller neon, i mer ovanliga fall kan det även vara lysrör, vilket blir mindre vanligt med 
tiden. Utöver dessa profiler finns även många andra möjliga konstruktioner samt även möjlighet att 
kombinera olika profiler. 

Profil 1 
Belysningen för både profil 1 och 2 är normalt neonrör men kan alternativt göras med flexineon 
(LED) istället. 
Neonrören monteras synligt på bokstavens/tecknets front. Profilen är speciellt lämplig på stora 
betraktningsavstånd. För att underlätta montage på vägg kan bokstäverna/tecknen först monteras 
på horisontella aluminiumprofiler. Dessa monteringsstag lackeras med fördel likt fasadens färg för 
att smälta in med bakgrunden. 

Profil 2 
Skiljer sig från profil 1 genom att fronten är försedd med en avskärmningskant som koncentrerar 
ljuset och skyddar neonröret mot väder och vind. För både profil 1 och 2 kan neonet placeras i 
bokstavens mitt, så kallad "centrumneon" eller längs med bokstavens konturer, "konturneon".
Dessa kan kombineras. 

Profil 3 
Belysningen (neon, lysrör eller dioder) monteras på tecknets/bokstavens bakstycke så att den lyser 
upp fasaden, och ger då en bakåtbelysning. Belysningen blir indirekt då så kallad coronaeffekt om 
bokstäverna monteras individuellt på distans från väggen. Profil 3 förutsätter en ljus bakgrund och 
om fasaden är mörk monteras en reflektor bakom bokstaven. Profil 3 är möjlig att montera på 
aluminiumprofiler för att underlätta montage, men nackdelen med detta är att skenorna då också 
blir upplysta. Profil 3 kan kombineras med övriga profiler för både fram- och bakåtbelysning. 

Både Profil 4-5 är invändigt belysta profiler där fronten tillverkas av akryl och fästs i bokstavens 
sidor med plåtlist (profil 4) eller med plastlist (profil 5). Belysningskällan är ej synlig utan döljs 
bakom den genomlysliga akrylfronten. 

Profil 6 har belysningen (neon, lysrör eller dioder) monterad inuti bokstaven och skyddas på så sätt 
helt från yttre påverkan. Fronten får en jämn upplyst yta. Den tillverkas i akryl och fästs dolt i 
bokstavens aluminiumstomme. Lister på framsidan behövs inte då akrylen fästs från insidan till 
skillnad från profil 4 och 5, som konstruktionen annars påminner om. Monteringen sker direkt på 
vägg eller på horisontella aluminiumprofiler. 
Profil 16 är i princip samma konstruktion som profil 6 med skillnaden att akrylen är djupare med 
nedfrästa spår på insidan så att den kan monteras in i stommen och är kraftigare än akryl till profil 
6 som monteras på fronten av stommen. Utanpå ser konstruktionerna likadana ut.

Profil 08 har belysningen inuti bokstavens aluminiumstomme och en kraftig akrylfront ovan där 
belysningen sker både framåt och på sidan av akrylen. 

Specialprofiler
Profilbokstäver kan även göras helt i akryl med ingjutna dioder, bokstäver kan till exempel vara i 
transparent klar eller färgad akryl så att dioderna är synliga. De kan även exempelvis vara delvis i 
akryl där alla sidor och front är i akryl, så att hela sidorna blir genombelysta till skillnad från profil 
08 där ungefärligen halva sidan blir genombelyst.

Belysning i skyltprofiler

LED är ett mycket bra typ av belysningskälla och blir allt mer förekommande i takt med utvecklingen 
av tekniken samtidigt som andra belysningskällor får ge vika på grund av dess fördelarna. LED står 
för ljusemitterande dioder, dessa skyltar är väl lämpade för utomhusbruk och har betydligt lägre 
energiförbrukning och längre livslängd än en konventionell ljuskälla. En annan fördel är att det går 
att göra grunda bokstäver och skyltlådor och att utformningen är friare än med till exempel lysrör. 
Dioder används även med fördel i profiler av mindre storlek där till exempel neonrör inte lämpar sig 
lika bra. 

Underhållsbehovet och driftkostnaden för LED-belysta skyltar blir minimal. De har en livslängd på 
15000-50000 timmar. Energikonsumtionen är mellan en fjärdedel till hälften av motsvarande skylt 
belyst med annan teknik. Vid jämförelse med lysrör eller glödlampa sparar man 80-90% energi vid 
LED. I jämförelse med andra ljuskällor kräver LED mycket mindre underhåll, är mer miljövänligt och 
drar mindre ström. LED-belysningen drivs med lågspänning och är därmed ett väldigt tryggt 
alternativ. Dioderna innehåller inget kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och går att få i färgat, 
varmvitt eller kallvitt ljus. 

Funktioner som är möjliga för LED-skyltar är till exempel dimmer och fjärrstyrning, vilket är utmärkt 
när man från håll kan anpassa den önskade ljusstyrkan samt reglera ljusväxlingen vid 
färgskiftande dioder (RGB). 
Det är även möjligt att installera tillbehör så som blinkverk vilket får skyltens belysning att blinka, 
hastigheten av blinkintervallerna kan styras. 

RGB-LED står för red/green/blue och kallas även fullfärgsdioder. Det är tre separata chip till 
dioderna vilket gör att färgerna kan blandas obegränsat för att få fram den färg som önskas. 
Färgerna kan kombineras och ställas in att skifta på antingen blinkande eller flytande. En skylt 
belyst med RGB-LED fångar garanterat blicken. RGB-LED har samma egenskaper som vanlig LED 
belysning; lång livslängd, låg energiförbrukning samt fri från miljögifter och strålning. 

Neon är en ädelgas. Genom att blanda neon- med argongas så kan man få fram olika färger. Även 
andra ädelgaser, som krypton, kan användas för färgblandning. 
Neonet ger ett rött sken. Vill man ha andra färger används främst gasen argon vilken är blålysande. 
Där kan man med tillsatser av färgpulver få valfri färg. 

Man kan använda klara glasrör med neongas i vald färg eller färgade glasrör med oblandad 
neongas där man belägger rörets insida med flourescerande pulver i olika färgkombinationer. 
Skylten bländar inte men den lyser relativt mycket. Neonrör är glasrör formade enligt bokstäver eller 
logotyp och är därefter fyllda med neongas eller neon- och argongas. Då den går att forma nästan 
fritt lämpar den sig väl för till belysning av bokstäver. 
Av naturliga skäl finns begränsningar för hur små bokstäver eller tecken/detaljer som är möjliga vid 
neonkrökningen. 
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För neonskyltar är det till exempel möjligt att ställa in pulserande sken för ett uppseendeväckande 
intryck eller dimmer för att kunna kontrollera ljusstyrkan. 

En neonskylt kan lysa uppåt 10-30 år och man har möjlighet att fylla på med ny gas för att öka 
livslängden ytterligare. 

Lysrör är fortfarande en mycket använd belysningskälla men får mer och mer ge vika för LED. 
Anledningen är främst att lysrör har betydligt kortare livslängd än LED. 
Lysrör som invändig belysning i profiler är även ytterst sällsynt i dagsläget. 
Det finns två varianter, en enkelfärgad som ett kallvitt ljus samt fullfärglysrör som ger ett varmvitt 
ljus. Det som skiljer dessa åt är färgen på glaset som gör att färgen blir varmare vit eller kallare vit. 
De varmvita lysrören har en 15% högre färgåtergivning än kallvita lysrör. 
Livslängden för lysrör är cirka 8000 timmar starkt ljus sedan minskas ljuset och den brinner i cirka 
3000 timmar till innan den släcks. Det finns även lysrör med längre livslängd som kallas longlife-
lysrör. Dessa kostar mer i inköp men kan vara en god investering, särskilt om det behövs hyras 
skylift vid lysrörsbyten. Longlife-lysrör har ca tre gånger längre livslängd än traditionella lysrör. 

Med hjälp av profiltecken kan man skapa en utmärkande iögonfallande skyltning! 

Profiltecken är konturutskurna logotyper, texter eller symboler för olika typer av ändamål och 
tillverkas i olika material och med olika efterbehandlingar. 
Genom att alla tecken är egna enheter som står ut från underlag eller vägg/fasad ger de en 
exklusiv 3D-känsla för skyltningen. 

Likt all övrig skyltning kan profilskylten göras i olika utformningar, material och bearbetningar, 
beroende på vad man vill förmedla och uttrycka med sin profilering. Effekten och möjligheterna blir 
stora när man kombinerar olika material och behandlingar i samma skylt. Fråga oss om du vill veta 
mer om hur olika material och behandlingar kan uppfattas och om du vill ha rådgivning om vilken 
lösning som skulle passa just er. 

Vi beskriver här profilskyltar i obelyst utförande men även dessa kan naturligtvis belysas utifrån 
med exempelvis halogen- eller lågvoltsstrålkastare på arm eller en belysningskåpa. 

Profiltecken kan till exempel tillverkas av metall eller akryl som lackeras, poleras eller behandlas på 
andra sätt ge rätt känsla. Därefter monteras de antingen direkt på vägg men kan också monteras 
mot till exempel metall-, akryl- eller glasbakstycke. 

Profiler kan placeras både inom- och utomhus. För att montera upp en profilskylt direkt mot vägg 
behöver man en ritning/schablon i skala 1:1 vilket naturligtvis alltid inkluderas i leveransen/montaget 
när detta behövs. Ska profilerna limmas direkt på vägg behålls bakstycket plant annars förses de 
med monterings/distansstift.

Benämningar av olika obelysta profiler 

Profil 00 och 01 är olika typer av obelysta profiltecken. 

Profil 00 är ett plant tecken tillverkat exempelvis av aluminium, rostfritt stål, mässing eller akryl. 
Logotypen kan fräsas ut mekaniskt, laserskäras eller vattenskäras, beroende på material. 

Efterbehandling på metalltecken kan vara eloxering, polering, borstning, förkromning, förgyllning 
eller lackering mm. Läs mer om efterbehandling av metaller här. 

Akryltecken har en högblank yta och kan skäras ut och monteras utan särskild efterbehandling. De 
kan även exempelvis toppas med vinyl i olika kulörer eller lackeras i önskad kulör eller blästras för 
att ge frostad effekt. En profilskylt i akryl är även möjlig att till exempel välvas efter radien av en 
välvd vägg. Akryl är ett mycket lättarbetat och optimalt material vid skylttillverkning särskilt då det 
ska bearbetas. 

Kanterna på profiltecknen kan till exempel fräsas raka eller fasas, beroende på material och önskat 
utseende. 

Profil 01 skiljer sig från profil 00 då de förses med en sarg, för en ännu mer tydlig och djupare 3-D 
effekt. Denna typ av profil används vid större format av exempelvis lackerade aluminiumprofiler 
eller annan typ av metallprofil. 
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En företagsbanderoll kan vara både tillfällig och permanent och är identifierande för företaget men 
fungerar även bra som vägvisare eller informationsbärare. Banderoller är idealiska som tillfällig 
reklam som informerar om till exempel projekt, events, erbjudanden, reklamkampanjer eller också för 
att informera om pågående byggnation eller renovering där man klär in fasad med banderoll i 
storformat. En banderoll kan även användas som tillfällig skyltning i väntan på en ny permanent 
skylt. 

Vi tillhandahåller banderoller och vepor i olika utföranden och material. Beroende på banderollens 
ändamål finns det olika material som lämpar sig olika bra utifrån förhållandena. Materialet och 
dess struktur kan också uppfattas olika utseendemässigt, aspekter som påverkar är till exempel om 
banderollen ska ses från nära håll respektive från långt håll, eller placeras inomhus eller utomhus. 
Utomhusbanderoller exponeras för väder och vind och utsätts därmed för slitage. Elementen går 
inte att påverka, men genom att välja rätt textiltyp och/eller utförande kan du åstadkomma en stor 
skillnad i livslängd för din banderoll. 

Mesh, perforerad väv, PVC 
Mesh är ett perforerat material och släpper därmed genom vind. Det fungerar mycket bra i 
storformat utomhus till skillnad mot ett homogent icke-perforerat material på grund av 
vinduppfångningen som utsätter vepan för stort slitage.
Mesh fungerar aven utmärkt för all inomhusanvändning, det är är ett lättviktigt men mycket starkt 
material som är mer genomskinligt än andra banderollprodukter och därmed släpper igenom ljus. 
Ljusgenomsläppet kan i många fall vara önskvärt men viktigt att notera är dock att detta kan 
innebära att banderollen blir mer svårläst om den är upplyst bakifrån av sol. Ska banderollen 
placeras på en fasad som är under renovering eller byggnation är det vanligt att där redan sitter en 
så kallad skyddsvepa vilken då hamnar bakom banderollen och motverkar detta. 

Plastburen tät väv, PVC 
Vattenavstötande slitstarkt material som fungerar utmärkt för utomhusbruk, den här banderollväven 
har en slät yta och ger en bra färgåterivning. Banderoller i plastburen väv används mestadels 
utomhus och för banderoller i mindre format med tillfälligt budskap. Plastburen väv finns i olika 
tjocklekar som påverkar slitstarkheten och livslängden på banderollen.

Canvas är en en måttligt hopslagen grovtrådig väv i tuskaftbindning. Det är ett mycket tåligt 
tygmaterial, och används där slittålighet krävs och för dess estetiska egenskaper. Canvas har en 
något ojämna yta och ger ett naturnära intryck, och kan uppfattas som en lite mer exklusiv 
banderoll. 

Övriga material
Andra material som används till banderoller och vepor är polyester, polystrech, trilobe. 
För mindre banderoller inomhus som betraktaren ska se på nära håll används ofta ett mer estetiskt 
tilltalande material som exempelvis fiberpapper/Softwave eller tunn textil som ger ett mer tilltalande 
utseende från nära håll. 

Tryckmetoder
Det finns många olika trycktekniker som används vid olika ändamål. Det som är avgörande för 
vilken tryckteknik som väljs kan är upplaga, färger/motiv, behov av livslängd, 
användningsområden/miljö för användning, skyltmaterial, format och former för skyltunderlaget etc. 
Med vår expertis kan vi avgöra vilken tryckteknik som fungerar bäst för er skyltlösning. 
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Några av de vanligaste tryckteknikerna: 

Digitaltryck är en tryckteknik som används vid mindre upplagor. Digitaltryck ger bra 
färgåterhämtning och fungerar mycket bra vid motiv innehållande toningar och skuggor till skillnad 
mot andra trycktekniker som kan ge ett rastrerat utseende vid färgskiftningar. Dock finns även 
andra trycktekniker med motsvarande egenskaper även för större upplagor. Förarbetet för 
digitaltryck är en helt digital process. Därmed behövs inte större förarbeten som krävs vid andra 
trycktekniker, till exempel schabloner eller klichéer. Vid eventuella behov av ändringar är detta 
också möjligt att göra kort inpå själva tryckningen. Digitaltryckta motiv på vinyl lamineras med 
skyddslaminat för att bevara trycket i längsta möjliga mån. 

Screentryck ger kraftfulla färger och är mycket hållbart och  tåligt för mekaniskt och kemiskt slitage 
i och med detta kan det med fördel användas för utomhusbruk. 
Detta är en tryckmetod som kan användas för tryck på de flesta material som exempelvis olika 
plastmaterial, papper, metaller, glas, trä, sten, textil etc. 
Screentryck är lämplig vid större upplagor - anledningen är förberedelsearbetet som krävs vid varje 
motiv. För att ta fram ett screentryck görs först en originalfilm samt en silkscreenschablon som 
färgen sedan trycks genom. Schablonen kan sedan lagerhållas för återkommande behov. 

Edgetryck används för produktion av mindre upplagor. Edgemaskinen kombinerar tryck och 
utskärning i samma utrustning. Vid edgetryck trycker man vinyl som sedan konturskärs. För trycket 
används färgband som belägger ytan för trycket med färg efter färg i lager. Edgetryck är en av få 
trycktekniker som kan trycka färgen vit. Vid exempelvis digitaltryck är detta inte möjligt utan kräver 
att bakgrunden för skyltunderlaget eller vinylen som trycket sker på är vitt om vit färg önskas. 

Sublimeringstryck innebär tryck som infärgar materialet med motivet istället för att hamna på ytan 
som vid de flesta andra tryckmetoder. Hållbarheten för sublimeringstryck blir därmed lika lång som 
underlaget och kan inte nötas eller skrapas bort med tiden. Sublimeringstryck ger en bra 
färgåterhämtning och kan med fördel avvändas vid bildmotiv, toningar, skuggor etc. Underlaget för 
skyltmaterialet bör vara ljust, helst vitt för att trycket ska få korrekta färger. Vid ett mörkt underlag 
syns inte trycket då tekniken baserar sig på en ljus bakgrund tillsammans med genomskinlig 
sublimatfärgen. Önskas en mörk bakgrund trycker man även bakgrundsfärgen. 

Tampotryck är användbart vid större upplagor och till produkter/tryckunderlag som inte är plana, till 
exempel konvexa, konkava eller till och med helt runda, då printern anpassar sig till olika former. 
Man använder en så kalladkliché, tillsammans med en silikontampon/kudde som applicerar färgen. 
Klichén tillverkas i stål där man etsar det som ska bli trycket. Den kan även tas fram i nylon och har 
något olika egenskaper och användningsområden mot metallkliché. Silikontamponen tar upp 
färgen från klichén och kan sedan användas för att överföra trycket till det önskade underlaget. 

Offset är en tryckteknik där motivet överförs från en tryckplåt till trycksakens underlag via en 
gummiduksbeklädd cylinder. Offsettryck ger hög kvalitet och skarpa färger och ger en bra 
återgivning av toningar och färgövergångar. Denna tryckteknik lämpar sig bättre för stora upplagor 
och kan trycka på rulle eller ark. 

Transfertryck kan användas för att överföra text och bilder i vinyl till hårda material som glas och 
vissa metaller men främst till textilier. 
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Tryck på banderoller och vepor
Banderoller kan både digital- screen- och sublimeringstryckas. Digitaltryck lämpar sig bra till större 
kvantiteter men till större upplagor använder man sig oftast av screentryck. 
Screentryck ger ett bra tryck på både stickade och vävda banderoller och vid genomtryckning 
används polyester som banderollmaterial. Sublimeringstrycket som infärgar materialet med trycket 
istället för att hamna på ytan, ger en mycket hög hållbarhet. Banderollerna eller veporna förses 
oftast med öljetter för upphängning eller uppfästning, de kan också fästas upp med skenor om 
banderollen har insydda kanaler, eller skenor som knäpps fast i ovan- och underkant av 
banderollen för stabilitet. 

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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Belysning med extra lyskraft! Diodskyltar och diodbelysta profilbokstäver fångar garanterat 
betraktarens uppmärksamhet och får er att synas väl. 

LED står för ljusemitterande dioder och är en belysningskälla som blir allt mer förekommande. I takt 
med utvecklingen av tekniken får andra belysningskällor ge vika på grund av dess fördelar. LED-
belysning öppnar upp möjligheter för innovativa lösningar när det gäller former och utföranden. En 
diodskylt är även en god investering på grund av sin snåla energiförbrukning och långa livslängd 
gentemot andra typer av belysta skyltar. 

Skyltar med LED-belysning går att få med genomlysning av framförliggande akrylfront, med 
bakgrundsbelysning eller med en kombination av dessa. De kan även göras med direkt upplysning 
utanpå skylt- eller profilstommen, där dioderna är inkapslade i runda lister för att likna neonrör, 
detta kallas flexneon. 

Så kallade belysta skyltprofiler utgör profilskyltar och innebär att bokstäver, logotyp eller symboler 
är konturformade och fristående samt invändigt eller utvändigt belyst av LED. Skillnaden mellan en 
ljusskylt/skyltlåda och invändigt belysta profiler är att ljusskylten är i ett stycke medan profiler 
normalt är en egen enhet per tecken eller bokstav. Dioderna går att få i färgat, varmvitt eller kallvitt 
ljus. 

Fördelarna med LED-belysning är många. Den har lägre energiförbrukning, cirka 80-90 % lägre 
jämfört med glödlampa eller lysrör. Underhållsbehovet och driftkostnaden är minimal gentemot 
konventionell ljuskälla och livslängden är betydligt längre, cirka 15 000 – 50 000 timmar. 
Belysningen drivs med lågspänning vilket gör den tryggare och innehåller inte miljöfarliga ämnen 
som bly och kvicksilver. 

Utöver diodernas ljusegenskaper, ger de fördelen att man kan tillverka mycket grundare bokstäver 
och skyltlådor vilket gör utformningen friare. 

Blinkverk, dimmer och RGB-LED

LED-belysning har ett stort urval av styrutrustning som skapar olika effekter på ljuset. Bland annat 
kan diodskylten utrustas med ett så kallat blinkverk, det finns oändliga variationer av blinkverk och 
med tekniken kan skylten blinka genom åtta olika program. Program ett till sju är färdiginställda 
blinkningar där blinktiden kan ställas in. Program åtta anpassas efter önskemål. Med två kontroller 
kan hela sexton olika blinkprogram ställas in efter önskemål. Hur länge varje blinkning ska lysa kan 
även ställas in efter önskad tid. 

Genom att koppla en dimmer till din diodskylt kan ljusstyrkan på dioderna ställas in. Med en sensor 
i skylten som känner av omgivningsljuset anpassas ljusstyrkan. Det innebär att skylten knappt är 
belyst i dagsljus och tänds i lagom styrka allt eftersom solen går ner, så att skylten alltid ger ett 
behagligt ljus. 

En skylt belyst med RGB-LED fångar garanterat blickarna! RGB står för red/green/blue och kallas 
även fullfärgsdioder. Dessa dioder har tre separata chip, ett för varje färg, vilket gör att rött, grönt 
och blått kan blandas obegränsat för att få fram den färg som önskas. Med ett drivdon kopplat till 
dioderna skapas känslan att färgerna flyter i skylten. Färgkombinationerna är oändliga och 
möjligheterna obegränsade. Om så önskas, kan en bakgrundsfärg väljas på skylten medan andra 
färger skiftar. Även denna typ av dioder kan ha blinkverk och dimmer kopplade till sig, med samma 
funktioner som för vanlig LED. 

Läs mer om Diodskyltar och LED-skyltar på Clarex.se


