
Zapytanie dotyczące indywidualnych opisów
Stylistyka Siedle Vario

Szanowna Klientko,  
Szanowny Kliencie,  
 
profesjonalnie opisane tabliczki 
stanowią wyjątkowe uzupełnie-
nie wysokiej jakości w zakresie 
funkcjonalności i wykonania, 
którymi charakteryzują się 
domofony firmy Siedle. 
Opisy wykonane przez nasz 
serwis są czytelne, odporne na 
działanie warunków atmosfe-
rycznych i promieniowania UV, 
a także optymalnie dostosowa-
ne do stylistyki produktu.

Przykładowe wykonania
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Formularz zapytania do 
indywidualnych opisów
Tylko dokładnie pasujące 
wkładki gwarantują optymalny 
wygląd. Konieczne w tym celu 
jest podanie właściwego typu 
tabliczki. Aby zidentyfikować 
swój system, należy posłużyć 
się rysunkami! W razie wątpli-
wości zalecamy, aby zmierzyć 
tabliczkę opisową lub dołączyć 
do zapytania zdjęcie.

Wypełnianie formularza
• Prosimy wybrać rodzaj 
opisywanej tabliczki i wpro-
wadzić nazwisko lub żądany 
opis w odpowiednich polach 
formularza – po jednej literze w 
każdym prostokącie.
• Jeżeli w opisie z tekstem wie-
lowierszowym chcą Państwo 
zawrzeć pusty wiersz, w polu 
wpisu należy pozostawić pusty 
wiersz.
• Należy podać liczbę takich 
samych opisów.
• Po uzupełnieniu nazwiska i 
adresu wysyłkowego komplet-
nie wypełniony formularz na-
leży przesłać do serwisu Siedle 
ds. wykonywania opisów.
• W celu przygotowania grafiki 
należy dołączyć do zapytania 
odtwarzalny wzór. Oryginalna czcionka, oryginalna wielkość

Tabliczka, na której  
wykonywany jest opis
Opcje liter
Firma Siedle oferuje tabliczki na 
nazwisko i numery domów do-
pasowane do linii wzorniczej.

Materiał, na którym wyko-
nywany jest opis
Firma Siedle dostarcza ideal-
nie dopasowaną wkładkę na 
przezroczystym, odpornym na 
działanie promieni UV i wilgoci 
tworzywie, które się nie marsz-
czy i nie żółknie.

Krój pisma
Standardowym krojem pisma 
jest Frutiger LT Com 55 Roman, 
wysokość pisma 4 mm (mie-
rzona na podstawie dużych 
znaków).

Standardowe wyrównanie 
tekstu
W przypadku tabliczek opiso-
wych Vario tekst jest wyrówna-
ny do lewej, od dołu do góry.

Wygląd opisu
Ilustracja przedstawia moduł 
przycisków z dwiema tablicz-
kami na nazwisko. Zamówiony 
przez Państwa opis zostanie 
wykonany z użyciem dokładnie 
takiego samego kroju pisma i 
tej samej wielkości pisma jak 
przykładowy opis.

Specjalne życzenia
W tym celu należy kontakto-
wać się z naszym serwisem ds. 
wykonywania opisów:
telefon +49 7723 63-260
faks +49 7723 63-72260
inscriptions@siedle.de
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1 Przycisk wywołania

2 Przycisków wywoływania

3 Przycisków wywoływania

4 Przycisków wywoływania

Opis modułu przycisków

Zamawiana liczba Tabliczka opisowa  
(maks. 10 wierszy zawierających do 18 znaków)

 Symbol wózka inwalidzkiego
Grafika przedstawiająca odtwarzalny wzór. Plik:

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag
14 – 19 Uhr

Zamawiana 
liczba

Tabliczka opisowa  
(maks. 5 wierszy zawierających do 18 znaków)

1

2

 Symbol wózka inwalidzkiego
Grafika przedstawiająca odtwarzalny wzór. Plik:

Zamawiana 
liczba

Tabliczka opisowa  
(maks. 3 wiersze zawierające do 18 znaków)

1

2

3

Zamawiana 
liczba

Tabliczka opisowa  
(maks. 2 wiersze zawierające do 18 znaków)

1

2

3

4

W przypadku większych domofonów należy przesłać w oddzielnym pliku wszystkie nazwiska do 
opisu klawiszy wywołania i informację dotyczącą rodzaju modułu (moduł pojedynczy itd.).

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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Opis modułu informacyjnego
Opis systemu ze skrzynkami na listy

Zamawiana liczba Tabliczka opisowa

numer domu (od 1- do 3-cyfrowych)

Grafika przedstawiająca odtwarzalny wzór. Plik:

Zamawiana liczba Tabliczka opisowa (1 wiersz zawierający do 23 znaków)

1

2

3

4

Zamawiana liczba Tabliczka opisowa (1 wiersz zawierający do 25 znaków)

1

2

3

4

Zamawiana liczba Tabliczka opisowa (maks. 2 wiersze zawierające do 19 znaków)

1

2

3

4

W przypadku systemów ze skrzynkami na listy z większą liczbą klap/drzwiczek należy przesłać  
wszystkie nazwiska w oddzielnym pliku.

Klapka otworu wrzucania  
korespondencji

numer domu

Małogabarytowa skrzynka  
na listy

Skrzynka z drzwiczkami do 
odbierania korespondencji 
umieszczonymi z tyłu
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Numer oferty

Numer zlecenia klienta

Adres dostawy

Imię i nazwisko

Panowie

Ulica i numer domu

Kod pocztowy, miejscowość 

Kraj

Telefon

e-mail

Uwagi

Wypełniony formularz należy przesłać faksem pod numer
+49 7723 63-72260 lub wysłać e-mailem na adres  
inscriptions@siedle.de
Prosimy podać swój numer telefonu i adres e-mail, abyśmy mogli 
się z Państwem skontaktować.

Państwa zapytanie zostanie przesłane do naszego przedstawiciel-
stwa w Państwa kraju zamieszkania.

W przypadku pytań dotyczących usług związanych z wykonywa-
niem opisów należy zadzwonić pod numer
telefonu +49 7723 63-260 lub wysłać e-mail na adres  
inscriptions@siedle.de
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