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”Vårt företag är en rikstäckande partner till privata och offentliga företag med ett
kontinueligt, kundunikt skyltbehov.

SIGNPartners avlastar och konsulterar med gedigen erfarenhet.
Vi levererar tjänster, skyltar och montage.”

Eller den korta varianten: ”Behöver Ni hjälp med skyltning så löser vi det åt Er!”

Denna produktkatalog ska ses som en idébank till vad som går att tillverka.
Största delen av våra skyltar är kundunika.
Förutom de olika skyltvarianter som vi tillhandahåller, varav några presenteras i denna katalog,
erbjuder vi även följande tjänster:
- Projektledning
- Survey och platsundersökning
- Fotomontage
- Bygglovsansökan
- Framtagning av TA-plan
- Skyltprogram
- Förfrågningsunderlag
- Teknisk konsultation
- Serviceavtal

Företaget startades i november 2014 av två skyltfrälsta smålänningar med sammanlagt 
över 40 år i branschen. Med många kontakter och olika skyltbakgrunder kompletterar 
Leif Nilsson och Ramona Söderberg varandra bra.  

Ramona Söderberg
Har 17 års erfarenhet av skyltbranschen.
Med en grafisk utbildning i botten arbetade hon de 
första 8 åren i produktionen på en mindre skyltfirma.
Den tjänsten innefattade digitalprintning, folieskärning, laminering,
viss plåtbearbetning samt montering av dekor på skyltar, bilar mm.

Nästkommande 8 år blev det först administrativ tjänst med 
förslagsritningar och orderhantering för att därefter övergå
i en projektledartjänst med kundansvar.
Ramona har arbetat med flera omprofileringar av större
företag, köpcentrum och parkeringsbolag. För att
nämna några: Qpark, Systembolaget, Fastighetsbyrån, EON ES,
Grand Samarkand.

Leif Nilsson
Är en erfaren projektledare med mer än 
26 års erfarenhet av skyltbranschen.

Har genom åren bla arbetat på SignCenter och 
Hults Neon, som projektledare kombinerat med chefstjänster
inom kalkyl, orderberedning och kundsupport.

Hans specialområden är större skyltuppdrag med
kundunika lösningar för universitet, sjukhus och 
samfärdselbyggnader samt uppdrag för fastighetsbolag,
byggprojekt och kedjeföretag med butiksnät.

Stor erfarenhet inom LOU. 
Är i grunden utbildad byggnadsingenjör.

Växel:       0470-490 50
Ramona:  073-088 22 29        ramona@signpartners.se
Leif:          070-320 29 26        leif@signpartners.se

Besök och postadress:
Västra Esplanaden 9A (4 tr), 352 31 Växjö

www.signpartners.se

Om Signpartners

Bakgrund

Kontakt



Trivselsskyltar
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LOGOTYPE

Rökfri yta 
inom 5 m 
från entrén

Nedskräpning
förbjuden

Motiv: Lekpark Motiv: Bostadsområde

Motiv: Allmän

Olika skyltar för rökfria miljöer
Finns som standard i A3 och A4 på kantbockad plåt och som A4 tillverkad av plan lättviktsplatta 
med rundade hörn. Dekor är digitalprintad med skyddslaminat.
Beställaren kan erhålla egen text eller logotype i det blå eller svarta fältet.

SIGNPartners tar efter önskemål fram trivselskyltar 
som finns i mer standardiserade former, samt
kundanpassade lösningar vid behov.

Gäller inom
10m från fasaden.

Rökfri yta 
inom 10 m 
från entrén

Friskluftsintag
Brandrökdetektor

Rökning 

förbjuden

LOGO
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Trivselsskyltar
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Rastning 
förbjuden

LOGOTYPE
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Rastning av hundar
samt lösa katter inom

 bostadsområdet
 är förbjudet
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Vi får inte gå lösa 
  på gården

Förbud mot 
bild och 

ljudupptagning

LOGOTYPE

Stäng
dörren!
Dörren skall
hållas låst

Exempel på andra typer av trivselskyltar.
Kameraövervakning

Övervakning utförs av xxxx

LOGOTYPE

Förbjudet 

att ta med

elsparkcykel!

Parkering av

elsparkcykel

förbjuden!

www.signpartners.se     info@signpartners.se     0470 - 490 50



Privat 
väg

Gäller ej 
fordon med 

tillstånd

Gångväg
Även arbetsfordon

Tillträde �ll gården 
endast för fas�ghetens

hyresgäster

-Fas�ghetsägaren

Privat 
område

Vinter-
underhålles 

ej

Vägskyltar

Kör Sakta

Vi leker här!

Kör Sakta

Tack för att du visar
hänsyn för de gående

10

För god utemiljö,
ingen bilkörning

på området.

Vid nödvändig 
trafik

Håll gångfart.

Förrutom standardskyltar tar vi fram
informations- och varningsskyltar till 
specifika platser och behov.
Utseende och text anpassas efter avsändaren 
och med tanke på var skylten kommer att sitta. 
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Parkeringsskyltar

Parkering
förbjuden

Vändplats
Parkera ej här

RESER-
VERAD 3

Förhyrd plats

48A

Besökande

Förhyrd plats

9  

P
Layla & Maria
Salong

BESÖKARE
Tillstånd erfordras

Logo/Namn

Endast el-bilParkeringsplatsskyltar.
Med standardutseende eller anpassat
efter avsändare och en specifik plats.

Cykelparkering
förbjuden

Cykelparekring
förbjuden

i trapphuset

Cykel-
parkering
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Taktila symbolskyltar

Skyltar med taktila symboler och texter, samt punktskrift. Tillverkas i plast eller aluminium.
Standardkulör i grått eller vitt, normalstorlek 150x150 mm.
Andra kulörer och storlekar tillverkas enligt önskemål.
Nedan finns exempel på några av de vanligast förekommande symbolerna.

Skyltarna följer de lagkrav som finns för offentliga miljöer, vad gäller tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning. För att uppfylla krav på tillräcklig kontrast monteras mörka skyltar på
ljusa väggar och tvärtom.

Skyltarna ska monteras på den sida av dörr där handtaget sitter och max 1600mm från golv till
skyltens överkant. 
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Miljöskyltar

Glödlampor RestavfallLysrör

Ofärgat glas

Pappers-
förpackningar

MatavfallTidningar

Metall-
förpackningar

Plast-
förpackningar

LOGOTYPE LOGOTYPE LOGOTYPE

LOGOTYPE LOGOTYPE

LOGOTYPE LOGOTYPE

LOGOTYPE

LOGOTYPE

Batterier

LOGOTYPE

Färgat glas

LOGOTYPE

Miljöhusskyltar.
Printad folie eller printad 
på styren.
Sätt upp på vägg 
eller foliera direkt 
på kärlen. 
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Rumsfunktionsskylt

Olika utförande på skylt för uppmärkning av lägenhets- och rumsnummer eller rumsfunktioner.

Utförande som graverad skylt, kan göras i flera olika material och färger. Är tåliga och väderbeständiga.

Planprint direkt på skylt där det behövs mer text eller olika färg. Trycket är både fukt- och stryktåligt och 
passar både för utomhus- och inomhusbruk.

Taktil skylt vid mer publika utrymmen med krav på tillgänglighet.
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Graverad i mässing med färgfyllda bokstäver.

Graverad i plast med svart kärna och vit front.

Planprint direkt på skylt. Taktil på bockad plåt.

Folie på bockad plåt. Hänvisningsskylt, folie på plåt. Hänvisningsskylt, folie på vägg.



Skyltsystem
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Lamellskylt
Lamellsystem i aluminium som kan lackas i valfri kulör. 
Sidor i plast eller aluminium.
Textas med självhäftande skuren vinylfolie.
Finns i olika lamellhöjder.
Passar både till stora informationstavlor och små hisskyltar.
Lamellerna kan lätt flyttas eller folieras om vid ändringar.

Paperflex
Aluminiumskylt med eller utan
rubrikyta.
Passar framförallt för invändig skyltning.
Dekor i självhäftande skuren vinylfolie.
Utbytbart pappersbudskap, 
med front av glas eller akryl.
Finns för papper i standardformat 
A2, A3, A4, A5, A6.
Finns även med whiteboardfunktion
där penna och sudd medföljer.

Print
Beroende på budskapet och platsen 
skylten ska sitta på kan print vara ett
alternativ.
Direktprint på skylt alternativt på folie.

Texten kan också folieras eller printas
på baksidan av glasskiva eller
akrylskylt.



Skyltsystem, Trapphus
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Anslagstavla 
Ett smidigt och säkert sätt att visa upp
information bakom en låst lucka.
Passar perfekt som trapphustavla.
Skåpet är tillverkat av aluminiumprofil 
och finns i ett par olika kulörer.
Fronten är av härdat glas eller polyesterglas.
Finns i flera olika standardstorlekar.

4-sidig ljusskylt.
Visar en specifik målpunkt
och våningsplan.
Till en större byggnad med
flera entréer.

Plan plåt med folie.
Till byggnad med flera entréer och trappuppgångar.
Visar både våningsplan och entré. 

Våningsplansskylt som plan siffra i metall. 

Paperflex i liggande
A6 format, med yta
för rumsbeskrivning 
och en whitebordyta.
Hållare för medföljande 
penna och sudd.



Punkter för att markera dörrsvep och trappors början och slut finns som självhäftande folieprickar eller som 
premark-punkter som monteras med hjälp av värme. Självhäftande fungerar enbart inomhus medan 
nedvärmda punkter även fungerar bra utomhus på exempelvis klinker, betong, natursten och asfalt.
Finns som standard i vitt och svart. Mörka punkter på ljusa golvytor och tvärtom, för att uppfylla kravet 
på kontrast. Storlek Ø 50mm.

Stora glaspartier kan lätt uppfattas som öppningar och därför behövs någon form av kontrastmarkering.
Markeringen ska vara 1500 mm och 900 mm upp från golv och ha tydlig kontrast, 
helst i två motsatta färger som vitt och svart, men även andra kulörer kan fungera. 
Själva dekoren kan se ut på många sätt och anpassas till verksamheten. 

Folien passar också bra om man vill ha insynskydd. Även här kan dekoren anpassas helt efter önskemål. 
Vi hjälper gärna till med att ta fram förslag.

Kontrastmarkeringar

-golv och glaspartier
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Områdesskylt och hänvisningsskylt 
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Områdesskylt
Skyltning för att lättare kunna hitta i området.
Exempel på utförande enligt ovan. Bockad plåt med folie. Bockad plåt med kartbild och 
ett standard lamellsystem. En fristående stolpskylt med kundanpassat lamellsystem.
Påbelysta för bättre synlighet. 

Hänvisningsskylt



Printad dekor och Vepor/Banderoller
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Printad dekor och vepa
Tillverkas efter beställning anpassat efter behov.

För mer tillfällig skyltning så är vepor och banderoller ett 
bra alternativ.
Invändigt kan vepor monteras med kardborre och är därmed 
lättare att ta bort/byta än folie.
Utvändigt monteras de med hjälp av öljetter eller aluminiumlist.  

Print på tät folie på fönster och printad vepa i mittenBild printad på tapet monterad med non-woven tapetklister.



Adress- och Entréskylt
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Adress- och entréskylt
Variationerna på de här skyltarna är många och väldigt beroende på var de ska sitta och hur mycket 
information som kan behövas i anslutning till entrén.



LED-belysta bokstäver

De två vanligaste varianterna av LED-bokstäver
Framåtlysande LED-bokstäver som tillverkas med stomme av lackerad aluminium och har en front av 
akryl med eventuell färgad folietopp.
Bakåtlysande LED-bokstäver som tillverkas med stomme och front av lackerad aluminium. 
Botten tillverkas i akryl och skylten monteras med distanser en bit från vägg för att skapa ett
coronaljus.

Det finns även flera andra varianter av LED-bokstäver
Vi kan erbjuda en rad olika varianter av LED-bokstäver. Exempelvis lysande sidor, ”neon”-liknande 
bokstäver i LED mm.
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LED-belysta bokstäver

Standard ljuslåda är en låda i lackerad aluminium med en front i akryl
och budskap i folie, alternativt en dekaperad aluminiumfront med en
bakomliggande akrylplatta, eventuellt med folietopp.
Utifrån det finns det en mängd olika lösningar för att på bästa sätt
passa budskapet som ska skyltas och platsen den ska sitta på.
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