Förfrågan angående individuella påskrifter
Designlinje Siedle Vario

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 kan garantera ett optimalt
utseende. Förutsättningen för
detta, är att den rätta typen
av skylt anges. 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.
• När du önskar en tom rad
i en påskrift med flera rader,
lämna den önskade raden tom
i inmatningsfältet.
• Ange antalet med samma
påskrift.
• Komplettera ditt namn och
postadress och sänd det fullständigt ifyllda formuläret till
Siedle-textservice.
• Bifoga en reprofärdig förlaga
för grafiken till din förfrågan.
Originalskrift, originalstorlek
Textbärare
Tillval för textningen
Siedle erbjuder namnskyltar
och husnummer, vilka passar till
designlinjen.
Textbärare
Siedle levererar en exakt passande textremsa på transparent, UV- och fuktbeständig
genomskinlig folie, som inte
bildar vågor och inte gulnar.
Skrift
Standardstilen är
Frutiger LT Com 55 Roman,
de stora bokstäverna är 4 mm
höga.
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Textjustering Standard
I Vario-textfälten placeras
texterna nedifrån och upp samt
vänsterjusteras.
Gestaltning
Bilden visar en knappmodul
med två namnskyltar. Den
önskade påskriften tillverkas
speciellt för dig i exakt samma
skrivstil och stilgrad, som visas
i textexemplet ”Max Mustermann”.
Specielle önskningar
För detta, kontakta vår textservice:
Telefon +49 7723 63-260
Fax
+49 7723 63-72260
inscriptions@siedle.de

Påskrift knappmodul

Best.-mängd

Textfält (max. 10 rader med upp till 18 tecken)

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz
Sprechzeiten
Dienstag – Freitag
14 – 19 Uhr

1 Anropsknapp

Rullstolssymbol
Grafik från reprofärdig förlaga. Fil:
Best.-mängd

Textfält (max. 5 rader med upp till 18 tecken)
1

Alexandra Frey

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

2

2 Anropsknappar

Rullstolssymbol
Grafik från reprofärdig förlaga. Fil:
Best.-mängd

Textfält (max. 3 rader med upp till 18 tecken)
1

Alexandra Frey

2

K. H. Neumann

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer
Roland Schwarz

3

3 Anropsknappar

Best.-mängd

Textfält (max. 2 rader med upp till 18 tecken)

Alexandra Frey

1

K. H. Neumann

2

Fam. Müller

3

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

4 Anropsknappar

4

Vid större ringklocksanläggningar, sänd oss alla namnen för påskriften för anropsknapparna och
typen av modul (singelmodul osv.) i en separat fil.
3 Frågeformulär för påskrift för Siedle Vario

Påskrift infomodul
Påskrift brevlådeanläggningar

Best.-mängd

Textfält
Husnummer (1 till 3 tecken)
Grafik från reprofärdig förlaga. Fil:

Husnummer

Best.-mängd

Textfält (1 rad med upp till 25 tecken)
1
2
3
4

Brevklaffsmodul

Best.-mängd

Textfält (1 rad med upp till 23 tecken)
1
2
3
4

Platssparande brevlådor

Best.-mängd

Textfält (max. 2 rader med upp till 19 tecken)
1

Tömningsdörr på baksidan

2
3
4

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

Kundordernummer

Leveransadress

Förnamn och efternamn

Företag

Gata och husnummer

Postnr ort

Land

Telefon

E-post

Anmärkningar
Sänd det ifyllda formuläret till:
Fax +49 7723 63-72260 eller inscriptions@siedle.de
Ange ovillkorligen ditt telefonnummer och din e-postadress, så att
vi kan kontakta dig vid behov.
Din förfrågan vidarebefordras till vår representant för ditt land.
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Vid frågor till vår textservice, kontakta:
Telefon +49 7723 63-260 eller inscriptions@siedle.de
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