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Označevanje

» Skladno s Pravilnikom LZS

» Kvalitetna izvedba

» Sodoben dizajn

» Garancija na izvedbo

» Možnost oblike po meri

V skladu s Pravilnikom o pogojih za 
izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list 
Republike Slovenije št. 28 / 20. 4. 2018 / 
Stran 4195) morajo imeti vse lekarne na 
vidnem mestu zunaj lekarne svetlobni 
napis lekarniškega znaka s predpisano 
novo zeleno barvo (PANTONE 3272).

V sodelovanju z izbranimi lekarnami smo 
razvili sodoben, minimalističen in opazen 
svetlobni konzolni znak z novo podobo.

Predstavljamo ponudbo za konceptni 
svetlobni napis, po želji pa vam izdelamo 
tudi unikatno obliko, osvežimo ostale 
svetlobne napise, nalepke z odpiralnimi 
časi, označevalne table in osvežimo 
celostno podobo.domdesign.com/sl/oznacevanje

svetlobni-napisi.si

STRAN PRODUKTA:

Svetlobni napisi
z znakom Lekarniške 
zbornice Slovenije

Osnovna ponudba
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Ponoči

Svetilnost
Kvalitetna in vidna LED osvetlitev

Podnevi

Označevanje
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Laboratorij svetilnosti
Vsak svetlobni napis med izvedbo 
preizkusimo v našem svetlobnem 
laboratoriju. tako preverimo svetilnost, kot 
tudi estetsko vrednost in vidnost ponoči. 
To predhodno potrdimo z vami, tako da je 
svetilnost na lokaciji zagotovljena.

Označevanje
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Izvedba
Uporabljamo vzdržljive materiale, 
najkvalitetnejši aluminij, LED 
komponente in vzdržljive nalepke, 
kvalitetnih proizvajalcev. Držimo se 
načrtov za izvedbo in spoštujemo 
najmanjše detajle ter poskrbimo, da se 
tudi najtežji oblikovalski izdelki lahko 
preslikajo v kvalitetne končne izdelke. 
Pred montažo preizkušamo delovanje, 
poskrbimo tudi za vzdržljivostno 
preizkušanje po montaži.

Označevanje
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Montaža
Po izvedbi v proizvodnem objektu se z vami 
dogovorimu o točnem datumu in času 
montaže. V primeru večih lokacij poskušamo 
montažo združiti in po možnosti v enem 
dnevu dokončati celoten projekt. Pred 
montažo se dogovorimo tudi morebitnih 
tehničnih zahtevah mesta za montažo, nato 
pa poskrbimo za kvalitetno namestitev, 
električni priklop in tehnično pritrditev na 
lokacijo.

Označevanje
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Označevanje prostorov

Notranje 
označevanje

Označevanje
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Označevalne nalepke

Označevanje



10 domdesign.com

Zaupajo nam
• Lekarna na Vidmu
• Kraške lekarne

• Obalne lekarne
• Lekarna Sevnica

Označevanje
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