Skyltar
Riktlinjer för inventering, beställning, utsättning och underhåll finns i handboken för Pilgrimsvägen
Skåne Blekinge. Handboken utarbetas under 2019-2029. Den kompletteras och bearbetas successivt
under arbetets gång.
Pilgrimsvägens nya skyltstandard är framtagen i samarbete med det skånska företaget Ideus som har
en lång erfarenhet av att ta fram skyltar åt Skåneleden.

Laminatskyltar – avsedda för stolpar av metall eller trä, med olika fästen beroende på
stolpe. Bör användas i bebyggda områden och större vägar.

1. Ledmarkeringsbricka 80x90x4 mm av högtryckslaminat. Hålborrade.
Screentryckt dekor på vit platta.
Pris: 25:- st vid beställning av 1000 st
2. Hänvisningsskylt 300x98x5 mm av högtryckslaminat. Hålborrade för våra fästbeslag.
Screentryckt dubbelsidig dekor på vit platta. Olika namn dataskuren vinyl enligt
manus.
Pris: 165:- st vid beställning min. 100 st

Band – främst avsedda att sätta runt träd.

Tryckta band i polyester, bredd 80 mm. Klipps av i för träd anpassad längd och sammanfogas med en
högkvalitativ dubbelhäftande tape.
Pris: 24:- per löpmeter, minikvantitet 500 m

Informationsskylt – avsedda för kyrkor

Stor informationsskylt:
- Lackerat stål med skyltplattor av högtryckslaminat med print från ert original.
Betongfundament med förankringsbult.
Pris: 7 900:- st vid samtidig beställning av min. 2 st
Större kvantitet medför lägre styckpris

Fästen – för laminatskyltar
VHB-tejp
Att limma skyltar med VHB-tejp är en utmärkt lösning när förutsättningarna är de rätta. Montagets
hållbarhet överträffar ofta traditionella metoder med skruv eller spik. Det är främst
ledmarkeringsbrickorna som skall monteras på metallrör eller vårt aluminiumfäste, som kan fästas
med tejp. En rulle tejp som räcker till ca 600 brickor kostar 590:-.
Vid mindre mängd är det bäst att få tejpen uppskuren och monterad på brickorna eller fästet före
leveransen. Ovan montör måste ta till sig en skriftlig instruktion och följa den för optimalt resultat.
Arbeta ej vid temperatur under 18 grader och tvätta alla appliceringsytor med sprit är grundkrav.

Övriga fästen

Art. 8
Fäste av kortenstål för hänvisningsskylt vid montering på slät stolpe. Inkl. alla skruvar.
Pris: 80:-

Art. 8-1
Fäste av kortenstål för hänvisningsskylt.
Passar för runda stolpar och rör med 60 mm diameter och grövre. Exkl. slangklammer, som beställs
separat i anpassad storlek.
Pris: 89:- st

Art. 10
Fäste av aluminium för ledmarkeringsbricka.
Passar rör diam. 60 mm och grövre. Inkl. skruv. Slangklammer i olika storlekar beställs separat.
Pris: 38:-

Art. 9
Fäste för hänvisningsskylt med dubbelsidig text.
Korten- och varmgalvaniserat stål.
Passar rör 48-60 mm diameter.
Pris: 130:- st
Stolpar
För maximal hållbarhet och enhetlighet bör stolpar beställas från vår leverantör.
Ekstolparna är en produkt som är svår att hantera med lönsamhet i små kvantiteter ur hanteringsoch fraktperspektiv.
Styckpriset för snedsågad stolpe 1350x100x100 mm har i alla år varit 200:- st enligt prislistan. Vid
över 50 st har vi offererat kr 150:-.
sågverket ligger mitt i Skåne och det innebär väldigt goda möjligheter för ett fördelaktigt
distributionsupplägg. Möjlighet till frakt via företagets egen lastbil är under utveckling.
Vid beställning av 400 stolpar för samordnad leverans, är priset 105:- st exkl.moms, fritt lastat vid
sågverket.

