
Cast Iron Gadeskilt 

Knud Holscher Design  

Cast Iron Gadeskilt er et modulopbygget skil-
tesystem beregnet til at indgå i ældre såvel 
som moderne byggeri. 

Skilteserien produceres i to varianter: Én, hvor  
skilt og bogstaver er støbt ud i ét med dobbelt-
sidet tekst, og én med stålbeslag monteret på  
støbejernsmasten, hvor to støbte skilte uden  
synlige skruesamlinger fastgøres på begge  
sider af beslaget. 

Skilteserien produceres med istøbte bogstaver 
eller med silketrykte bogstaver.

Gadeskiltet er en del af serien Cast Iron, som   
omfatter pullertlampe, pullert, markeringssøm, 
cykelstage, træhulsrist, gadelygte, vejnavneskilt  
og flere typer informationsskilte.
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Projekt Projekt

KH.11.4021

KH.11.4001

KH.11.4001 Cast Iron Vægskilt 140 x 800 mm, istøbt tekst  

Behandlet støbejern

KH.11.4004 Cast Iron Vægskilt 140 x 800 mm, silketryk  

Behandlet støbejern

KH.11.4021 Cast Iron Stander inkl. 1 skilt 140 mm, istøbt tekst  

Behandlet støbejern

KH.11.4022 Cast Iron Stander inkl. 2 skilte 140 mm i samme højde, istøbt tekst  

Behandlet støbejern 

KH.11.4031 Cast Iron Stander inkl. 1 skilt, silketryk 

Behandlet støbejern 

KH.11.4032 Cast Iron Stander inkl. 2 skilte, samme højde, silketryk  

Behandlet støbejern

KH.11.4021 Knud Holscher Design

Cast Iron Gadeskilt

Skiltesystemet er modulopbygget, sådan at en stander kan tage 4-6 
skilte i fire retninger med 90° mellemrum. De kan vise i retninger 360 
grader omkring skiltet. Hvor der sættes flere skilte på en skiltestander, 
kan skiltene monteres i samme højde eller forskudt en halv eller en  
hel skiltehøjde. 

Skilte og standere er udført i støbejern, i kvaliteten SG-jern.

Cast Iron Vægskilt produceres i tre højder, til en, to eller tre tekstlinjer.
Skiltestander monteres på vingefundament, og vægskilt monteres  
20 mm fra murværk. Gadeskiltet til stander er 140 mm højt og længde 
afpasset efter vejnavn. 

Cast Iron skilteserien består af mange varianter. For komplet oversigt  
se venligst www.ghform.dk under 'Serier' – 'Cast Iron' – 'Skilte'. 

www.ghform.dk    Knud Holscher Design 59

S
ide 2

/2
 

 
P

rintvenligt produktblad. R
ekvirér katalog på m

ail@
ghform

.dk

S
ide 1

/2
 

 
P

rintvenligt produktblad. R
ekvirér katalog på m

ail@
ghform

.dk


