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1. Gå till startsidan på www.skyltdirect.se och logga in
på ditt kundnummer. Klicka sedan på “GRAVERAD PLAST“ 
och därefter på bilden med den gula pricken eller på rubri-
ken “GRAVERAD PLAST MED TEXT”.

2.  Nu är du inne i verktyget. 
Välj färg, form, skuvhål och typsnitt, skriv in din text och välj 
antal. Du kan också lägga till symboler och datakod.
För att lägga till en ny skylt klickar du på “NY SKYLT”. Du ser 
hur din skylt ser ut till höger och under ser du storleken 
angiven i mm. Till vänster har du koll på priset.

3. Om du behöver beställa många skyltar kan du med fördel 
använd Excel-importen. Har du ingen Excel-fil redan hittar du 
en mall i första steget i importen. 
Längst ner i verktyget hittar du din skyltlista. Varje rad mots-
varar en skylt. Du ser tydligt vilken färg skylten har längst 
fram. Vill du ta bort en skylt markerar du den och trycker sen 
på det röda krysset.

4. När dina skyltar är klara eller om du behöver ta en paus, 
klicka på “SPARA PROJEKT ”. Är du är redo att beställa, trycker 
du på “TILLBEHÖR OCH BESTÄLL SKYLTAR“ (se bild 2).  
I första rutan kan du passa på att beställa tillbehör och i nästa 
ruta kontrollerar du din beställning, fyller i fakturamärkning 
och anger adress och kontaktuppgifter.
För paketfrakt kan du själv välja vilket fraktbolag du vill  
använda.

Plastskyltar levereras på ark och med självhäftande baksida. Böj uppåt om du vill ha skyddsplasten kvar. Och böj neråt/
bakåt för att lossa skylten från skyddsplasten.
TIPS! Har du flera projekt eller olika material att beställa under dagen, gör en MULTIORDER! Instruktioner om hur du gör 
hittar du på du på ett eget papper.

Beställa skyltar och märkning
Hos oss beställer du plastskyltar, metallskyltar och kabelmärkning i olika verktyg. Men verktygen är uppbyggda på samma 
sätt så när du har lärt dig att beställa i ett, behärskar du också dom andra! På det här pappret använder vi plastskyltar som 
exempel.

Skyltar och kabelmärkning


