
Az iránytábláink gyorsan és szerelhetõek 
bármilyen oszlopra. Köz- és turisztikai információk 
esztétikus megjelenítéséhez ajánljuk. Jól átlátható és 
esztétikus képet kapunk ezáltal az eligazodásban.

univerzálisan 

Iránytáblák

Az iránytáblák egy másik típusú szerelését teszik 
lehetõvé a zászlós elemek, melyek különbözõ 
méretben készülnek a rögzítendõ tábla méretének 
megfelelõen.

Iránytáblák

Cégünk legújabb és legközkedveltebb fejlesztése a 
településen való könnyû eligazodást teszi lehetõvé. 
Ezek a táblák nemcsak esztétikusak és idõállóak, 
hanem lopásbiztosak is.

Egyedi utcanév- és házszámtábláinkat jól látható és 
olvasható felirattal látjuk el, mely nagyban segíti az oda 
látogatókat a könnyû eligazodásban. Tábláink 
fokozottan UV és idõálló alapanyagokból készülnek.

Utcanév- és házszámtáblák

ADY E. U.

Dózsa György út
120 134

Metz BAND-IT
szalagrögzítéssel
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Gyártó és üzleti központ:
3527 Miskolc, Víkendtelep u. 10.

Tel.: 46/506 - 618, Fax: 46/414 - 549
E -mail: mail@metz.hu; www.metz.hu

Budapesti üzlet:
1165 Budapest, Arany J. u. 3.

Tel./Fax: 1/403 - 7611



Díszvilágítások rögzítése

2004 telére új termékeket fejlesztett ki cégünk, 
melyekkel a díszek rendkívül gyorsan, praktikusan, 
idõtállóan és gazdaságosan le- és fölszerelhetõk.
Az alábbi képeken látható megoldásokkal a karácsonyi 
díszeket oly módon szerelhetjük fel az oszlopokra, hogy 
a rögzítést követõen évrõl-évre elegendõ egyetlen 
gyors mozdulattal beakasztani és az ünnepek után 
levenni azokat. A közbensõ idõszakban helyükre 
információs- és reklámtáblákat illetve egyéb célú 
termékeket helyezhetünk ki. (Pl.: nyári hangversenyek, 
színházi események, sportesemények, koncertek 
hirdetõtábláit, stb.) 
Egyéb gyártmányaink között széles választékban 
szerepelnek olyan horgok, amelyekkel két villanyoszlop 
közötti sodronyos átfeszítéssel függeszthetõk ki a 
karácsonyi díszek. 

A szebb városkép érdekében

Sajnos napjainkban „oszloperdõ” vesz körül bennünket, 
pedig egy, a cégünk által kezdeményezett 
törvénymódosítás (1997. évi XC. törvény) lehetõvé 
teszi, hogy forgalomtechnikai eszközöket, KRESZ 
táblákat, forgalmi lámpákat stb. a már meglévõ 
oszlopokra rögzíthessünk. Nem kell újabb és újabb 
oszlopokat telepítenünk, így rengeteg fölösleges 
költséget, idõt és munkát  takarítunk meg és ezáltal 
sokat  javul a település összképe is.
Olyan szabadalmaztatott termékcsoportokat és 
technológiákat  fejlesztettünk ki, melyek segítségével 
könnyen, gyorsan és nem utolsó sorban költség-
kímélõen tehetjük szebbé környezetünket. 

További információért forduljon munkatársainkhoz vagy 
keresse fel honlapunkat. 

A virágtartók és a zászlótartók nagyon sokféle 
változatban készülnek. Egy szalagkarikával akár több 
termék is rögzíthetõ.

Virágtartók, zászlótartók
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