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Forespørgsel om individuelle påskrifter
Designlinje Siedle Compact

Kære kunde!  
 
Skilte med en professionel 
påskrift fuldender den høje 
funktionelle og designmæssige 
kvalitet, der kendetegner et-
hvert samtaleanlæg fra Siedle. 
Påskriften, der udføres af vores 
skriftservice, sikrer en god 
læsbarhed, er vejr- og UV-be-
standig og er optimalt afstemt 
efter produktdesignet.

Eksempler på forskellige typer
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Forespørgselsformular til 
individuelle påskrifter
Kun nøjagtigt passende mel-
lemstykker sikrer et optimalt 
præsentationsbillede. Dette 
forudsætter, at den rigtige 
skiltetype er angivet. Identificer 
dit anlæg ud fra tegningerne! 
Er du i tvivl, anbefaler vi at 
måle påskriftsfeltet eller sende 
et foto sammen med din fore-
spørgsel.

Udfyldning af formularen
• Vælg skilttypen, der skal
forsynes med tekst, og skriv
navnet og den ønskede på-
skrift/tekst i de passende felter
i formularen – et bogstav i hver
kasse.
• Ønskes en blank linje ifm.
påskrift, der fylder flere linjer,
skal den ønskede linje markeres
i indtastningsfeltet.
• Angiv antal med samme
påskrift.
• Skriv venligst dit navn og din
postadresse, og send formula-
ren komplet udfyldt til Sied-
le-skriftservice.
• Til grafikarbejde skal der føl-
ge et reproducerbart mønster
med forespørgslen.

Original skrift, original størrelse

Mærkeskilte
Tekstvalgmuligheder
Siedle tilbyder navneskilte 
og husnumre, der passer til 
designlinjen.

Skriftholder
Siedle leverer et nøjagtigt 
passende mellemstykke af 
gennemsigtig, UV- og fugtig-
hedsresistent film, der hverken 
bølger eller gulner.

Skrifttype
Standardskriften er Frutiger LT 
Com 55 Roman med skrifthøj-
den 4 mm (målt på versaler).

Tekstjustering standard 
Ved Compact-påskriftsfelterne 
står teksterne centreret.

Design
På figuren ses et trykknapmo-
dul med to navneskilte. Den 
ønskede påskrift sættes med 
nøjagtigt samme skrift og 
skriftstørrelse, som vist i eksem-
plet, ”Max Mustermann”.

Max
Mustermann
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1 Opkaldstast

2 Opkaldstryk

4 Opkaldstryk

Påskrift opkaldstaster
Påskrift infomodul

Best.-mængde Tekstfelt (Maks. 6 linjer med op til 14 tegn)

 Kørestolssymbol

Grafik af reproducerbart mønster. Fil:

Best.-mængde Tekstfelt (Maks. 3 linjer med op til 14 tegn)

1

2

 Kørestolssymbol

Grafik af reproducerbart mønster. Fil:

Best.-mængde Tekstfelt (Maks. 1 linje med op til 14 tegn)
1

2

3

4

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Alexandra Frey

Alexandra Frey

K. H. Neumann

Fam. Müller

Peter Schläpfer

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Alexandra Frey

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Alexandra Frey Alexandra Frey

Alexandra Frey

K. H. Neumann

Fam. Müller

Peter Schläpfer

Best.-mængde Tekstfelt

Husnummer (1- til 2-cifret)

Grafik af reproducerbart mønster. Fil:Husnummer

257
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Tilbudsnummer

Kundens ordrenummer

Leveringsadresse

Fornavn og efternavn

Firma

Gade og husnummer

Postnummer og by 

Land

Telefon

E-mail

Bemærkninger

Send den udfyldte formular til:
DK: sales@siedle.dk
NO: sales@siedle.no

Spørgsmål angående skriftservice bedes rettet til følgende adresse: 
DK: Telefon +45 7022 0002 eller sales@siedle.dk
NO: Telefon +47 6711 0607 eller sales@siedle.no
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