
Forespørgsel om individuelle påskrifter
Designlinje Siedle Classic

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
Etiketter og navneskilte skal 
passe helt nøjagtigt og have 
den rigtige professionelle 
påskrift for at fremstå optimalt. 
Identificer dit anlæg ud fra teg-
ningerne! Er du i tvivl, anbefa-
ler vi at måle påskriftsfeltet eller 
sende et foto sammen med din 
forespørgsel.

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.
• Angiv antal med samme
påskrift.
• Skriv venligst dit navn og din
postadresse, og send formula-
ren komplet udfyldt til Sied-
le-skriftservice.

Mærkeskilte
Påskrifts- og materialeind-
stillinger
Siedle tilbyder navneskilte i for-
skellige materialer, der passer til 
designlinjen.

Skrifttype
Standardskriften er Frutiger LT 
Com 55 Roman med skrifthøj-
den 4,5 mm (målt på versaler).

Tekstjustering standard
Ved påskriftsfelterne Classic 
står teksterne centreret. Ved 
postkassernes udtagslåge ven-
strejusteret nedefra og op.

Original skrift, original størrelse

Oppefra og ned:
• Metaltast m/laserpåskrift
• Tast af transparent, mod-
standsdygtigt kunststof
• Metaltast graveret
• Metaltast graveret og i sort
udførelse

Design
På figuren ses de fire design-
varianter af navneskilte. Den 
ønskede påskrift sættes med 
nøjagtigt samme skrift og 
skriftstørrelse, som vist i eksem-
plerne.
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Materiale og påskriftens art
 Metal-laserpåskrift  Transparent film  Metal-gravering
 Metal-gravering i sort udførelse (Ikke egnet til bruneret messing)

Materiale dørstation
 Børstet ædelstål  Bruneret messing  Aluminium
 PVD Kobber  PVD Messing  PVD Sort
 PVD Titan  Messinglook  Krom, højglanspoleret

Best.- 
mængde

Tast (1 linje med op til 20 tegn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best.- 
mængde

Ekstra opkaldstast

 Klokkesymbol

 Lyssymbol

Dørstation

Best.- 
mængde

Tekstfelt (1 linje med op til 20 tegn)

1

2

3

4

5

Udtagslåge på bagsiden

Best.- 
mængde

Tekstfelt (Maks. 2 linjer med op til 19 tegn)

1

2

3

4

5

Ved postkasseanlæg med flere klapper/låger bedes alle navne sendt til os i en separat fil.

Postkasse 

Påskrift opkaldstaster
Påskrift postkasseanlæg

Wolfram Koenig

Wolfram Koenig

Wolfram Koenig
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Tilbudsnummer

Kundens ordrenummer

Afsender

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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