
Aanvraag voor individuele beletteringen
Designlijn Siedle Vario

Zeer geachte klant,  
 
professioneel beletterde bord-
jes maken de hoge kwaliteit 
in functie en vormgeving, die 
iedere Siedle spraakinstallatie 
kenmerkt, pas volledig. 
De belettering door onze 
service garandeert goede lees-
baarheid, is weer- en UV-be-
stendig en optimaal op het 
productdesign afgestemd.

Uitvoeringen met voorbeelden
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Aanvraagformulier voor 
individuele beletteringen
Alleen exact passende inleg-
gen garanderen een optimaal 
verschijningsbeeld. Vereiste 
daarvoor is de opgave van het 
juiste type bordje. Oriënteert 
u zich aan de tekeningen, om 
uw installatie te identificeren! 
Bij twijfel raden wij aan, het 
beletteringsveld op te meten of 
bij uw aanvraag een foto bij te 
voegen.

Invullen van het formulier
• Kiest u het te gebruiken let-
tertype uit en voert u de naam 
resp. de gewenste belettering 
in de daarvoor bedoelde velden 
van het formulier in – voor 
iedere letter een hokje.
• Wanneer u bij belettering van 
meerdere regels een lege regel 
wilt, laat u a.u.b. in het invoer-
veld de gewenste regel vrij.
• Geeft u het aantal folies/gra-
vures met dezelfde belettering 
aan.
• Vult u a.u.b. uw naam en het 
leveringsadres in en stuurt u 
het volledig ingevulde formulier 
naar de Siedle beletteringser-
vice.
• Voor afbeeldingen voegt u bij 
de aanvraag a.u.b. een drukge-
schikt voorbeeld bij.

Origineel lettertype, originele grootte

Beletteringsdrager
Beletteringopties
Passend bij de Designlijn biedt 
Siedle naambordjes en huis-
nummers aan.

Schriftdrager
Siedle levert een exact passen-
de inleg op transparant, UV- en 
vochtbestendig doorzichtige 
film, die niet ribbelt en niet 
vergeelt.

Lettertype
Het standaardlettertype is het 
Frutiger LT Com 55 Roman in 
de letterhoogte 4 mm (geme-
ten aan de hoofdletters).

Tekstuitlijning standaard
Bij de Vario beletteringsvelden 
worden de teksten links en van 
beneden naar boven uitgelijnd.

Vormgeving
In de afbeelding ziet u een 
toetsenmodule met twee 
naambordjes. De door u 
gewenste belettering wordt in 
precies hetzelfde lettertype en 
lettergrootte voor u geplaatst, 
zoals het beletteringsvoorbeeld 
„Max Mustermann“ toont.

Bijzondere wensen
Wendt u zich daarvoor a.u.b. 
tot onze beletteringservice:
Telefoon +31 302330500
Telefax +31 302330509
administratie@siedle.nl
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1 Oproeptoets

2 Oproeptoetsen

3 Oproeptoetsen

4 Oproeptoetsen

Belettering toetsenmodule

Best. hoeveelheid Opschriftenveld  
(max. 10 regels met tot maximaal 18 karakters)

 Rolstoelsymbool
Grafiek van drukgeschikt voorbeeld. Bestand:

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag
14 – 19 Uhr

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld (max. 5 regels met tot maximaal 18 karakters)

1

2

 Rolstoelsymbool
Grafiek van drukgeschikt voorbeeld. Bestand:

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld (max. 3 regels met tot maximaal 18 karakters)

1

2

3

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld (max. 2 regels met tot maximaal 18 karakters)

1

2

3

4

Bij grotere belinstallaties zend u ons a.u.b. alle namen voor de oproeptoetsenbelettering en het type 
module (1-voudige module, etc.) in een separaat bestand.

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Alexandra Frey

Alexandra Frey

K. H. Neumann

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer
Roland Schwarz

Alexandra Frey

K. H. Neumann

Fam. Müller

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer
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Belettering infomodule
Belettering brievenbusinstallatie

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld

Huisnummer (1- tot 3-cijferige)

Grafiek van drukgeschikt voorbeeld. Bestand:

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld (1 regel met tot maximaal 23 karakters)

1

2

3

4

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld (1 regel met tot maximaal 25 karakters)

1

2

3

4

Best.  
hoeveelheid

Opschriftenveld (max. 2 regels met tot maximaal 19 karakters)

1

2

3

4

Zend u ons bij brievenbusinstallaties met meerdere kleppen/deuren a.u.b. alle namen voor de belet-
tering in een separaat bestand.

Brievenbusklepmodule

Huisnummer

Compactbrievenbus

Uitnamedeur aan de achter-
zijde
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Offertenummer

Klantenodrachtnummer

Afleveradres

Voornaam en achternaam

Firma

Straat en huisnummer

Postcode Plaats 

Land

Telefoon

Email

Opmerkingen

Stuurt u het precies en volledig ingevulde formulier naar:
Telefax: +49 7723 63-72260 of inscriptions@siedle.de
Geeft u a.u.b. voor terugkoppelingen altijd uw telefoonnummer 
en email adres op.

Uw aanvraag wordt aan onze nationale vertegenwoordiging 
doorgeleid.

Richt u zich voor vragen over de beletteringservice a.u.b. aan:
Belux
Telefoon: +32 3 880 56 00 keuze 1 of inscriptions@siedle.be 
Nederland 
Telefoon: +31 30 233 0 500 keuze 1 of inscriptions@siedle.nl
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