Förfrågan angående individuella påskrifter
Designlinje Siedle Classic

Bästa kund!
Professionellt textade skyltar
fullbordar den högst funktionella designerkvalitet, som
kännetecknar varje Siedle-talanläggning.
Påskriften från vår service kan
lätt läsas, dessutom är den
klimat- och UV-beständig och
optimalt avstämd mot produktdesignen.

Exempel på utföranden

Frågeformulär för individuella påskrifter
Endast exakt passande textremsor alt. professionellt textade
namnskyltar kan garantera ett
optimalt utseende. Definiera
din anläggning med hjälp av
ritningarna! I tveksamma fall,
rekommenderar vi att mäta
textfältet eller att bifoga ett
foto till din förfrågan.
Fylla i formuläret
• Välj den typ av skylt som
ska användas för påskriften
och mata in namnet alt. den
önskade påskriften i de därför
förutsedda fälten på formuläret
– för varje bokstav en ruta.
• Ange antalet med samma
påskrift.
• Komplettera ditt namn och
postadress och sänd det fullständigt ifyllda formuläret till
Siedle-textservice.

Originalskrift, originalstorlek
Uppifrån och ned:
• Metallknapp laserpåskrift
• Knapp av transparent, motståndskraftig plast
• Metallknapp, graverad
• Metallknapp, graverad och
med svart beläggning

Textbärare
Påskrifts- och materialvarianter
Siedle erbjuder namnskyltar i
olika material, vilka passar till
designlinjen.
Skrift
Standardstilen är Frutiger LT
Com 55 Roman, de stora bokstäverna är 4,5 mm höga.
Textjustering Standard
I Classic-textfälten placeras texterna i mitten. Vid brevlådornas tömningsdörr placeras de
nedifrån och upp och justeras
åt vänster.
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Gestaltning
På bilden visas de fyra varianterna för gestaltningen av
namnskyltarna. Den önskade
påskriften tillverkas speciellt för
dig i exakt samma skrivstil och
stilgrad, som visas i textexemplen.

Påskrift anropsknappar
Påskrift brevlådeanläggning

Material och typ av påskrift
Metall-laserpåskrift
Genomskinlig folie
Metall-gravyr
Metall-gravyr svart beläggning (Lämpar sig inte för mässing brunerad)
Material dörrstation
Borstat rostfritt
PVD Koppar
PVD Titan
Wolfram Koenig

Bronserad mässing
PVD Mässing
Mässingsimitation

Aluminium
PVD Svart
Blankpolerad krom

Best.-mängd Knapp (1 rad med upp till 20 tecken)
1

Dörrstation

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Best.-mängd Extra anropsknapp
Klocksymbol
Ljussymbol

Best.-mängd Textfält (1 rad med upp till 20 tecken)
Wolfram Koenig

1
2

Brevlåda

3
4
5

Best.-mängd Textfält (max. 2 rader med upp till 19 tecken)
Wolfram Koenig

Tömningsdörr på baksidan

1
2
3
4
5

Vid brevlådeanläggningar med flera lock/dörrar, måste alla namnen för textningen sändas i
en separat fil.
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Ordernummer

Kundordernummer

Avsändare

Förnamn och efternamn

Företag

Gata och husnummer

Postnr ort

Land

Telefon

E-post

Anmärkningar
Sänd det ifyllda formuläret till:
sales@siedle.se
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Vid frågor till vår textservice, kontakta:
Telefon +46 77 1188 890 eller sales@siedle.se
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