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Triline®    je chráněná značka světové 
jedničky ve  vývoji a  výrobě architek-
tonických modulárních orientačních 
systémů, patřící nadnárodní společnosti 
Rowmark, LLC. V  některých zemích je 
Triline prezentován též pod značkou 
ClearPath.  

Megafl ex® zastupuje tuto společnost 
v  České republice a  na  Slovensku. 
Systémy dodáváme pouze výrobcům 
a prodejcům značení.

Pokud potřebujete vědět více nebo 
máte zájem o  spolupráci, kontaktujte 
nás na adrese: info@megafl ex.cz. 

Celosvětová působnost i  mnoha-
letý úspěch na  trhu nabízí zkušenosti 
s  orientačními systémy pro všechny 
typy institucí: banky, nemocnice, úřady, 
podniky, letiště, hotely, soudní budovy, 
sportovní areály a  mnoho, mnoho 
dalších. 

Značení nejen dotváří image stavby 
jako dekorace, ale má i  významný 
informační přínos pro návštěvníky.  

Díky modulárnímu systému nabízíme 
zákazníkům opravdu širokou a  fl exi-
bilní paletu řešení od jednoduchých až 
po velmi kreativní systémy značení.  

Triline® spojuje technologickou kvalitu 
s vynikajícím designem a inovativností. 
Jeho schopnost reagovat na požadavky 
trhu je zárukou spokojenosti zákazníků.

Vaše kreativita dostává s  Triline® 
dostatek prostoru pro ideální interié-
rové a exteriérové značení.



Vize & Cíle

Běžný způsob aplikace grafi ky 
na všechny základní profi ly tvoří řezaná 
fólie nebo tisk na  fólii či přímý tisk. 
Možná je i  laserová gravura nebo 
hluboká mechanická gravura s  vypl-
něním barvou. 

V  kombinaci se zásuvnými profi ly lze 
grafi ku vytisknout na  papír či fólii. Ta 
se pak vloží pod rozptylovací fólii, která 
zajistí velmi zajímavý a luxusní vzhled.  
Možné je také vložit mechanicky nebo 
laserem gravírovanou desku.

Abychom mohli zákazníkům garantovat 
maximální spokojenost, je bezchybná 
kvalita všech profi lů a dalších použitých 
komponent i výrobků z nich jednotlivě 
kontrolována našimi specialisty. 

U  všech Triline systémů zaručujeme 
vysokou odolnost i v extrémních pově-
trnostních podmínkách. To platí i  pro 
chování značení za  mimořádných 
vlhkostních podmínek.

Respektujeme přírodu a  životní 
prostředí.  Všechny naše systémy jsou 
vyráběny ze 100% recyklovatelných 
materiálů. 

Triline® distribuujeme našim exklu-
zivním prodejcům nebo dealerům 
ve třech modifi kacích:

Hotové výrobky: standardní běžně 
používané značky se symboly typu 
WC, Zákaz vstupu, směrové šipky 
a podobně. 

Polotovary: dodáme vám celý systém 
bez individuální grafi ky. Tu doplníte vy 
a instalujete u zákazníka. 

Profi ly: dodáme vám materiál pro celý 
systém, vy jej nařežete a upravíte pro 
zákazníka.

Více na www.megafl ex.cz.



Možnosti

 Q 2 standardní sloupové profily

 Q 2 různé standardní základny 

 Q Modulární a odolný systém

 Q Lze jej kombinovat s mnoha různými panely a deskami 

 Q Může být osvětlen a doplněn LED panely 

 Q Umožňuje vkládat velkoformátový tisk 

 Q Vhodný pro exteriérové i interiérové aplikace 

 Q Ideální součást rozsáhlých architektonických značení

Nový systém pro tvorbu elegantních a „chytrých“ 
orientačních systémů kombinujících vynikající 
design s novými informačními technologiemi. 
Vaší kreativitě nesmí stát v cestě technologie.

Aluminiová rámová konstrukce s prosvětlenými 
deskovými panely je ideálním řešením i pro 
reklamu.
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8.2

Pylon - konstrukční díly

Možnost uzamčení
Délka krabicových profilů TLB50 
(BOX) určuje vzdálenost sloupů.  
Pojistka TLSLO zajistí dokonalé 
ukotvení profilů do sloupů systé-
mu Pylon.  

Jednoduchá koncovka
Aluminiová eloxovaná koncovka 
pro sloup TLTE90.

Tloušťka: 2 mm

Jiné barvy: na objednávku. 

PyLon profil 
Ze základního profilu můžete 
vytvářet konstrukci Pylonu libo-
volných rozměrů a kombinovat 
jej s deskovým materiálem do 
tloušťky 5 mm. Standardní délka 
sloupů je 3500 mm, na přání lze 
dodat i jiné, až do 6000 mm.   

Konstrukce skýtá možnost snadno 
vytvářet osvětlené či prosvětlené 
systémy.

Eliptická koncovka
Aluminiová koncovka standard-
ních rozměrů.

Tloušťka: 2 mm, volitelně dva 
základní rozměry.  

Jiné tvary, velikosti a barvy: na 
objednávku. 

Eliptická základna
Ocelové základny s ochrannou 
galvanizovanou vrstvou. 

Tloušťka: 6 mm, dvě velikosti 

Jiné tvary, velikosti a barvy: na 
objednávku. 

Šrouby
TLSCR4: pro spojení sloupu TLTE90 
s ocelovou základnou. 

TLSCR5: k upevnění standardních 
jednoduchých koncovek na vrchol 
sloupu.

TLSCR6: ke spojení jednotlivé 
základny TLSV90 se sloupem 
TLTE90-S.

Jednotlivé základny
Ocelové základny s ochrannou galvanizovanou vrstvou pro 
ukotvení sloupů typu TLTE90. 

Tloušťka materiálu základny: 8 mm.

Jiné tvary, velikosti a barvy: na objednávku. 

Pylon standard TLTE90-600 TLTE90-900

Šířka rámu 600 900

BOX profil délky 564.8 mm 864.8 mm

Tloušťka vsunutého 
deskového materiálu

< 3mm

645 mm x h 945 mm x h

Tloušťka vsunutého 
deskového materiálu

3<5 mm

635 mm x h 935 mm x h

TLTE90-S

TLSE90-B

TLJE90-600-B
TLJE90-900-B

TLEV90-600
TLEV90-900

TLSV90

TLSCR6

TLSCR5

TLSCR4

TLB50-B

TLSLO



8.3

Montáž

 � Možnost osvětlení

Kompletace
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Sloup TLTE90 se smontuje s krabicovými (BOX) profily TLB50. Jejich délka určuje rozpětí Pylonu. K dispozici 
máte dvě standardní základny 600/900 mm nebo jednotlivé sloupové základny pro stavbu systémů Pylon 
na míru. Do Pylonu lze snadno integrovat vnitřní zářivkové nebo diodové osvětlení.  

Ideální řešení pro reklamní účely, vnější i vnitřní značení, firemní identifikaci a podobně...

MOŽNOSTI 
INSTALACE

Upevnění

Standardní základna

Jednotlivé základny

VSUNUTÍ DESKY

2

1

TLSCR5: Šrouby koncovky Totemu

Deskový 
materiálTLJE90-900-B: Koncovka 900 mm

TLTE90-S: sloup Pylon

TLB50-B: Box profil 50 mm

Zvolený deskový materiál

TLEV90-900: Standardní základna pro 
Totem 90 x 900 mm 

TLSCR4: Šroub M8 pro základnu Totemu 



8.4

Pylon – Ukázky

Triline® je chráněná značka společnosti Rowmark, kterou v České republice a na Slovensku zastupuje Megafl ex®, spol. s r. o.
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600 mm

900 mm

Toto je pouze výběr z nekonečné řady kombinací, které systém Triline® nabízí.

600 mm

900 mm

PYL101

PYL104

PYL102 

PYL105

PYL103

PYL106

2500 m
m

1750 m
m

2250 m
m

2500 m
m

3000 m
m

3500 m
m
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