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GÓRY

Naj³atwiejszy w monta¿u I 
najbardziej polecany sposób 
ukszta³towania. Niewymaga 

wiercenia du¿ych otworów na 
elektrody w podk³adzie. Przewody 

mo¿na ukryæ pod podk³adem 
wierc¹c tylko ma³e otwory.

Polecany przy ma³ych neonach 
gdzie wa¿ne s¹ wzglêdy 

estetyczne. Elektrody i wszystkie 
po³¹czenia elektr. ukryte pod 

pok³adem.  
wymagaj¹cy precyzyjnego 
wiercenia du¿ych otworów. 

Trudny monta¿

Do stosowania w neonach gdzie 
wa¿na jest jak 

. 
Niestosowana w po³¹czeniu z 

odsadkami do do³u/góry. 
Widoczne elektrody i po³¹cz. elektr.

najmniejsza 
gruboœæ ca³ego neonu np: litery 
przestrzenne o ma³ej g³êbokoœci

Ukszta³towanie przeznaczone do 
neonów montowanych w 

. Uchwyty 
montuje siê do lica litery. Odsadki 
najczêœciej ukszta³towane do góry.

literach 
przestrzennych z nietransparentym 

licem gdzie widoczna jest tylko 
poœwiata na œcianie

Rzadko stosowane ukszta³towanie 
elektrod. Do wykorzystywania w 

.
nietypowych rozwi¹zaniach 

konstrukcyjnych

Do stosowania w neonach gdzie 
wa¿na jest jak najmniejsza gruboœæ 

ca³ego neonu. 

.

Elektrody  nie 
emituj¹ œwiat³a dlatego rurka nie 
œwieci na ca³ej swojej d³ugoœci

Przed³u¿enie œwiec¹cej czêœci rurki. 
Wykorzystywane w po³¹czeniu z 

ukszta³towaniami (1) i (4). 

Ukszta³towanie umo¿liwiaj¹ce 
ukrycie w podk³adzie przy 

jednoczesnym zminimalizowaniu 
w³aœciwej d³ugoœci elektrod. 

 wymagaj¹cy precyzyjnego 
wiercenia du¿ych, pod³u¿nych 

otworów.    

Trudny 
monta¿

Ukszta³towanie nak³adania siê 
rurek w jednym systemie 

neonowym

do do³u

. Stosowane najczêœciej 
(jedna p³aszczyzna) z 

ukszta³towaniami elektrod : 
(1) i (2).

Ukszta³towanie nak³adania siê 
rurek w jednym systemie 

neonowym

do góry

. Stosowane najczêœciej 
(jedna p³aszczyzna) z 

ukszta³towaniami elektrod : 
(4) i (5).
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