O podjetju

L

eta 1998 je naše podjetje postalo vodilno pri proizvodnji in
prodaji sistemov za modularno označevanje, ki temelji na
aluminjastih profilih in sintetičnih delih.

Izkušnje podjetja Triline® International zagotavljajo podporo
pri prodaji, zahvaljujoč predvsem specializiranemu osebju,
prisotnem po vsem svetu.

Profesionalni izdelki, tehnično znanje in pa tudi znanje na področju prodaje, vse
to je na razpolago v vseh naših poslovalnicah po vsem svetu.

Poleg vsega tega, pa zagotavljamo tudi optimalne rešitve za zunanje in notranje
modularno označevanje: od majhnih tablic pa vse do sinoptičnih platen za zunanje
označevanje.
Vsi naši izdelki so opremljeni z zaščitnim znakom Triline®, ki je že prisoten na
tržišču in s katerim si je sistem Triline® zagotovil najvišje mesto na področju
označevanja.

Razvoj je stalen proces, integriran v filozofijo našega podjetja.



Triline® – modularna rešitev
Triline® nudi ustrezne rešitve za vse vaše zahteve na področju označevanja (tako na javni kot tudi na
zasebni ravni).
Triline® je sinonim za modularnost, design in trajanje, je pa tudi rezultat dolgoletnega raziskovanja
in zahtevnega procesa razvoja.
Triline® združuje funkcionalnost in kakovost, poleg tega pa daje tudi dodatno estetsko vrednost
vašemu prostoru.
Triline® obsega sedem osnovnih izdelkov, Vsak izmed njih ima posebne lastnosti, s katerimi se prilagodi
vašim zahtevam in omogoči optimalne rešitve.
Vznesen design in zanesljive rešitve
Triline® vas navdušuje.
Smer je sinonim za arhitektonsko in okrasno funkcionalnost.
Modularni sistemi in design.
Triline® vam nudi vse potrebno za vaše ideje in arhitektonske projekte, tako za standardne izdelke kot
tudi za tiste narejene po meri.
Z izbiro izdelkov Triline®, vam zagotavljamo varnost, trajanje in design, ki dopolnjuje prepoznavnost
in profesionalnost podjetja.


Poslanstvo

N

amen našega podjetja je zagotoviti prvovrstne sisteme
za modularno označevanje.
Triline® International se predstavlja kot resen poslovni
partner, ki s svojo fleksibilnostjo in navzočnostjo
poskrbi, da so zadovoljene vse zahteve naših kupcev.
To nam uspeva predvsem zaradi dolgoletnih raziskav
in specializiranega osebja, ki skrbi za visoko kakovost
vseh izdelkov.

Nudimo rešitve na področju modularnega označevanja, ki zadostijo zahtevam
tako

na javni kot tudi na zasebni ravni: za izdelke Triline® so značilne elegantne
oblike, ki pa so hkrati moderne in tehnološke.
Za dosego takih ciljev, izbiramo materiale in opremo višje kakovosti, s katerimi
jamčimo trajanje in stabilnost izdelkov ter tudi, kar je seveda bistvenega pomena,
konkurenčne cene.
Triline® zagotavlja primerne rešitve za vse zahteve na področju označevanja in je
sinonim za modularnost, design in tehnologijo.
Vse to je rezultat, ki smo ga uspešno dosegli po dolgoletnem preučevanju in
raziskavah.

Katia Longo
Marketing Manager
Triline® International



NAŠI IZDELKI NA TRŽIŠČU
Po zahtevnem obdobju raziskovanja in razvoja, je Triline® International postavil na tržišče nov
aluminijasti modularni sistem označevanja, imenovan Triline®.
Erik Broos-Godts, lastnik in predsednik podjetja, je ustvaril in razvil paleto izdelkov Triline® na
osnovi svoje profesionalnosti, ki jo je pridobil v dvajsetletnih izkušnjah na področju označevanja stavb
in prostorov. Vsi njegovi projekti so bili predhodno patentirani in šele nato postavljeni na tržišče.



Kontrolirana proizuodnja

Triline® je sistem arhitektonskega modularnega označevanja, ki zagotavlja merila proti poškodbam in
vandalizmu, hkrati pa omogoča tudi neverjetne rezultate v sklopu neminljivega dizajna, saj omogoča
tehnične in dovršene možnosti označevanja.
Strokovnjaki na tem področju, kot so pobudniki projektov, arhitekti (industrijski), notranji oblikovalci,
izdelovalci reklam, že poznajo in cenijo prednosti izdelkov Triline®.
Hitro so dojeli, da osnovni koncept teh sistemov nudi mnogostranskost na področju oblikovanja
stavbenih napisov, sinoptičnih platen, zunanjih napisov (stebri/totemi) in svetlobnih napisov. Triline®
zagotavlja ustrezne rešitve, ki jih dopolnjuje tehnična preprostost.
Poleg tega so ti sistemi cenovno ugodni, zagotavljajo pa tudi optimalno kakovost.

Erik Broos-Godts
Predsednik podjetja
Triline® International
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Wall Signs Classic

Triline® DeSign je sistem za notranje označevanje z ravnim designom. Prav ta design pa je
design prihodnosti.
Paleta izdelkov DeSign izstopa zaradi svoje elegantne preprostosti.
Njena prednost so klasične oblike, ki delujejo multifunkcionalno, saj jih lahko vključimo v
kakršenkoli arhitektonski okvir.



Way Finding Solutions

DeSign

Suspension Signs

Značilnosti
n Sistem za vstavljanje z ravnim profilom
n Klip sistem
n Primeren za zidno označevanje
n Primeren za viseče označevanje
Classic Frame

n Primeren za označevanje z obešanjem
n S sistemom proti poškodbam
n Modularnost z številnimi kombinacijami za
nameščanje
Radius Frame

n Stransko zapiranje s sintetičnim čepom
n Stransko zapiranje z aluminijastimi čepi treh
različnih oblik: Raven, Polkrožni, Trikoten
n Devet osnovnih višin za ravne profile
n Šest osnovnih višin za sestavljive profile iz
materialov dimenzij do 1,5mm
n Dva variabilna profila za kakršnekoli dimenzije

Radius top and bottom Frame

Directory Signs

n Enostaven aluminijast sistem obešanja, ki
ustreza vsem varnostnim predpisom

Door Signs Classic

Flag Signs



Paleta izdelkov Alliance izhaja iz izdelkov DeSign, vendar
njen design izstopa, saj je bolj moderen.
Alliance poudarja vaše želje po bolj dinamičnih oblikah.
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Way Finding Solutions

Alliance

Ellipse Frame

Značilnosti
n Modularen in enostavno zamenljiv sistem.
Sijajne končne obdelave z moderno eliptično
obliko.
n Modularno in enostavno
n Dvojno stensko (različno) zapiranje
n Devet osnovnih višin za ravne profile
n Šest osnovnih višin za sestavljive profile
n Možnost oblikovanja A4
n Nov profil z vložkom 15,5mm je ustrezen za
oblikovanje in poudarjanje posebnosti ali za
vstavljanje tablic

Classic Alluminium Frame

Classic Frame
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Jazz je revolucionaren, izbočen in tudi modularen sistem – Paleta
izdelkov Jazz predstavlja vrhunec znotraj programa Triline®.
Izbočeni in futuristični koncept nudi posebno dimenzijo.
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Way Finding Solutions

JazZ

Features
Značilnosti
n Linija izbočenih izdelkov z modularnimi
kombinacijami
n Stenska trikotna vodila iz aluminija
n Osem osnovnih višin za ravne profile
n Pet osnovnih višin za sestavljive profile
n Dva variabilna profila za različne
dimenzije
n Primeren za zidno označevanje
n Primeren za viseče označevanje
n Primeren za označevanje z obešanjem
n Sistem proti poškodbam
n Modularnost s številnimi rešitvami za
sestavljanje

Suspension Signs

n Enostaven aluminijski sistem obešanja, ki
zadovolji vsa pričakovanja in varnostne
predpise

Directory Signs

Wall Signs
Door Signs
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Panels on two posts

Exterior nudi trdne, trajne in multifunkcionalne izdelke.
Ta mnogostranski sistem za zunanje označevanje lahko kombinirate tudi z drugimi materiali
in s tem lahko oblikujete različne oblike.
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Way Finding Solutions

Exterior

Single Flag on post

Značilnosti
n Zložljiv sistem
n Modularnost in trajanje
n Različne možne kombinacije
n Štiri višine za osnovne profile
n Možnost zidnega označevanja
n Možnost poševnega označevanja
n Možnost visečega označevanja (vse smeri)
n Profili z možnostjo sestave večjih oglasih plakatov
n Primeren tudi za notranje označevanje
n Možnost sestave sejemskih oddelkov
Directory Totem

Multi Flag on post
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Totem Multifunctional

Sistem Totem Multifunctional predstavlja našo najbolj funkcionalno paleto izdelkov, saj
zajema lastnosti, ki omogočajo različne rešitve ; take lastnosti pa so značilne le za izdelke
Triline®.
S tem sistemom zadovoljimo vsako vašo zahtevo.
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Way Finding Solutions

Totem Multifunctional
Značilnosti

n Drog s polmerom 60 mm iz standardnega
ekstrodiranega aluminija, z možnostjo vstavljanja vseh
standardnih materialov do 3mm
n Možnost izdelave izbočenih profilov Totem z
modularnimi profili JazZ
n Možnost izdelave ravnih konceptov z modularnimi
profili DeSign
n Tri osnovne dimenzije za talne nosilce
n Primeren za notranje in tudi za zunanje namestitve
n Primeren za vse v povezavi z arhitektonskim
označevanjem

Flat Directory Totem

Curved Directory Totem
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Pylons

Pylon je nov način, je ustvarjalen, eleganten, tehnološki in fleksibilen. Torej je primeren za
vsako namestitev na področju označevanja.
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Way Finding Solutions

Pylons
Značilnosti

n Možnost sestave izbočenih Totemov z osvetlitvijo ali
brez
n Drog s polmerom 90mm iz standardnega
estrudiranega aluminija
n Možnost sestave izbočenih Totemov z osnovnimi
materiali
n Primeren tako za zunanjo kot tudi za notranjo
namestitev.

Curved Pylon
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Paleta izdelkov Splendid je inovativen, lahek in okrasen sistem, ki nudi neomejeno izbiro notranjega
označevanja.
Po naročilu lahko dodamo tudi svetlobni vir, ki omogoča boljšo vidljivost.
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Way Finding Solutions

Splendid

Značilnosti
n Osvetljevanje okolja
n Samo z napisnimi tablami
n Osnovni okvir Radium
n Tudi kot osnovni okvir za druge rešitve
n Oblikovanje
n Obešanje, poševno ali s sestavljanjem med
podporami
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Emergency

22

Way Finding Solutions

Emergency

Varnostno označevanje
Triline® vam omogoča, da zaključite svoje projekte
z enakim arhitektonskim konceptom, z enakimi
pričakovanji in v skladu z vsemi varnostnimi predpisi.

Značilnosti
n Sistem z ravnimi in sestavljenimi profili
n Klip sistem
n Primeren za zidno označevanje
n Primeren za viseče označevanje
n Primeren za označevanje z obešanjem
n S sistemom proti poškodbam
n Modularnost s številnimi rešitvami za nameščanje
n Trije različni sintetični čepi
n Stransko zapiranje z aluminijastimi čepi treh oblik:
Raven, Polkrožni, Trikoten
n Šest osnovnih višin za prave profile
n Tri osnovne višine za sestavljive profile iz
materialov do 1,75mm
n Dva variabilna profila za kakršnokoli dimenzijo
n Enostaven aluminijasti sistem obešanja, ki ustreza
vsem pričakovanjem in varnostnim predpisom
23

Z Triline® sistemom do reklame po meri
Poleg osnovnih dimenzij izdelkov Triline®, je mogoče oblikovati še mnoge druge oblike.
Obdelave, kot so rezanje, barvanje, opremljanje s črkami, sestavljanje in končni pregled se
opravljajo v podjetju.
Zahtevni postopki zagotavljajo kakovost v vseh fazah proizvodnje in sestavljanja.
Delo po meri omogoča prehod iz osnovne palete izdelkov, hkrati pa omogoča tudi proizvodnjo
prototipov v skladu s predpisi pogodbene klavzule.
Prav ta fleksibilnost naših izdelkov vam še dodatno zagotavlja, da imamo vedno ustrezno rešitev
za vas.
Vsi materiali Triline® so lahko dodatno nadgrajeni kot vinilski izdelki, digitalni printi, grafični
sitotisk in tudi kot Braillova pisava.
Naše osnovne dodelave so: neobdelani materiali in anodizirano srebro.
Za dodatne materiale in barve se obrnite na ustreznega zastopnika.
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