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Skiltning i boligområder

WayFinder

Find vej i boligområder med din mobiltelefon
En dansk opfindelse gør det utroligt enkelt at finde beboere i store lejlighedskomplekser og boligforeninger.
I boligforeninger og lejlighedskomplekser med flere hundrede
beboere og lejligheder kan det i sagens natur være svært at finde
frem til lige præcis den beboer eller lejlighed man søger.
Innovativ dansk teknologi gør det nu endnu mere enkelt end
nogensinde.
Besøgende scanner blot en QR kode på det første skilt de møder
ved indgangen. Herefter kan man søge og vælge en beboer eller
lejlighed, og med mobiltelefonen i hånden viser AskCody nu vej
som GPS’en i bilen. WayFinder funktionen giver besøgende et overskueligt kort og en enkel vejvisning med den letteste rute til målet.
Med AskCody WayFinder bliver skiltene i boligområdet dynamiske,
så hvis en beboer flytter ud og en anden flytter ind vil informationen være opdateret med det samme, og servicepersonale kan
spare tid på at opdatere traditionelle beboer oversigtsskilte.
Med nyhedsmodulet i AskCody kan man faktisk spare manuelle
opslagstavler, idet alle relevante oplysninger kan sendes direkte
ud til beboerne via deres mobiltelefoner, AskCody giver beboerne
mulighed for at kunne booke fælleslokaler og -faciliteter direkte
med mobiltelefonen.

Prøv det selv ! Scan QR-koden med din telefon og find vej med AskCody WayFinder

1. SCAN

2. VÆLG

Søren Hansen

3. GÅ

Fællesrum

Varmemester
Lejlighed 277

Lejlighed 278
Lejlighed 278

Scan QR-koden med
din telefon

Vælg hvor du gerne vil hen

Følg ruten på din telefon
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vi har været her...

|

kompetencer

Skiltning i boligområder

Skiltning af boligområder er et af vore specialer
En gennemarbejdet skiltning tager altid hensyn beboernes
ønsker, men går ikke på kompromis med læsbarhed,
synlighed, og let forståelige henvisninger til glæde for alle.
Uanset om det drejer sig om renoveringsopgaver i den ældre boligmasse eller om nybyggeri er det, foruden de rent praktiske funktioner, vigtigt at skiltningen harmonerer med arkitektur, giver området
karakter og formidler boligforeningens visuelle identitet.
Boligområder er ofte store og komplekse så det at finde vej kan være
besværligt. Vi har erfarne konsulenter som er eksperter i at lægge
den rette strategi og opbygge skiltningen så den bliver harmonisk og
funktionel.
I særlige områder kan skiltningen supporteres af AskCody WayFinder,
der giver særlige søge muligheder, og viser den letteste vej til boligen.
Boligområder kan være præget af stor udskiftelighed. I vores
sortiment findes mange inden- og udendørs skilteprodukter, der
tilgodeser en høj grad af fleksibilitet og er meget lette at opdatere for
ejendommens servicepersonale.
Udendørs og ubeskyttede miljøer kan være hårde ved alt gade
inventar. Vi udvikler skiltning, der er skræddersyet til opgaven og som
både er hårdfør og robust så skiltene, med regelmæssig vedligeholdelse, vil stå præsentable selv efter mange års brug.

referencer:

•

Boligselskabet AKB

•

Boligselskabet DAB

•

Boligselskabet Farumsødal

•

BSB Vordingborg

•

Domea

•

fsb Boligselskab

•

L.A.B. afd.Virumgaard

•

Lyngby Boligselskab

•

Benediktehjemmet, Fredensborg

•

Breelteparken, Hørsholm

•

Broparken, Rødovre

•

Dronning Anne Marie Centret, Fr.berg

•

Egegården, Gladsaxe

•

Hareskovbo Kollektivhus, Bagsværd

•

Johannesgården, Brønshøj

•

Kærbo, Ishøj

•

Lystholm, Fredensborg

•

Møllegården, Bagsværd

•

Pedershave, Frederikssund

•

Rosenlund, Gladsaxe

•

Skovsminde, Græsted

•

Slangerupgård, Slangerup

•

Toftebo, Esbønderup
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skiltetyper

digital

|

Boligområder

anvendelse

type

anvendelse

udendørs pyloner
fritstående pylon på sokkel i flad eller buet version og
med eller uden lys

profilering med logo, oversigtskort, henvisninger, tydelige henvisninger til brug for beboere, besøgende, taxa, politi- og redningspersonale

udendørs standerskilte samt vejskilte og trafikmarkeringer
skiltepaneler på standerben med eller uden lys

profilering med logo, oversigtskort, henvisninger, tydelige henvisninger til brug for beboere, besøgende, taxa, politi- og redningspersonale

uden- eller indendørs vægskilte
skilteplader med afstandsstykker til montering direkte
på væg i flad eller buet version

åbningstider på boligkontoret, beboer information, afdelingsnumre, henvisninger til fælles faciliteter

indendørs beboer oversigter
skilte med glas eller acrylfront med etageanvisninger
samt mulighed for fleksibel udskiftninger af navnetekster

holder oversigten over beboere opdateret hele tiden ved hjælp af
nem og fleksibel udskiftning af tekst i skiltene

indendørs beboer skilte
låsbar dørskilt med elegant acrylfront

bolignummer med permanent tekst samt fleksibel del til beboernavne

indendørs beboer skilte
glasskilte i flere størrelser med dobbelt lag glas og
monteringsfittings i rustfrit stål

enkel udskiftning af tekst i skiltene ved hjælp af mat translucent
folie, som man selv kan skrive ud på laserprinter

udendørs asfaltmarkering til permanente
informationer

symboler eller tekst der fastbrændes direkte ned i asfaltoverfladen

uden- eller indendørs flag og bannerprodukter i format efter ønske, og i kvalitet efter behov

gør opmærksom på din boligforening fra lang afstand med flag på
flagstænger, eller gør reklame for særlige begivenheder og events
på et stort farverigt banner

infoskærme i robust industrikvalitet i størrelser fra
15-55”

hold altid beboerne opdatérede om træffetider, beboermøder, og
spændende arrangementer

materialer og opdateringer

!
B
N
Et velfungerende skiltesystem stiller krav til at det er enkelt og hurtigt at opdatere.
På udendørs skilte kan tekstrettelser hurtigt foretages ved hjælp af flexible folietekster.
Der er desuden mulighed for at tilføje en ekstra dimension til skiltet ved at anvende
reflekterende eller fosforiserende tekster som lettere kan ses når det er mørkt.
Skal der rettes indendørs beboerskilte eller oversigter kan rettelsen nemt foretages på
en pc-skabelon særligt udarbejdet til opgaven.
Rettelsen udskrives fra printer til montering direkte i skiltet - hurtigt og nemt.
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