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Hej! 
När jag har varit ute och utbildat i framförallt elsäkerhet har jag 
noterat att elektrikerna ofta saknar skylten som skall sättas upp vid 
brytstället då frånskiljning görs. Ett annat problem som ofta uppstår 
är att man inte vet vem har brutit.  
Därför har jag tagit fram ett paket med 5 st. 
"Arbete pågår"-skyltar där namn och företag 
finns förtryckt. Kabinhaken med skyltar 
fäster man i arbetsbyxorna eller i ett knapphål 
i skjortan så att de alltid finns tillgängliga. 
Paketet med 5 skyltar inkl. kabinhake 
kostar bara 199 kr. 
Frakt och moms tillkommer. 
Korten är i PVC-plast 54 x 86 mm.         
Det finns plats på kortet för en liten 
företagslogga och allt ingår i priset. 
Beställer gör du enklast genom att skicka ett 
e-post till oss med namn och telefonnummer listade samt en fil med 
eventuell logga. Word, Excel, textfil eller namnen skrivna direkt i 
mejlet går bra. Likaså de flesta filformat för bilder. Du kan även 
skicka ett vanligt brev men glöm inte att texta tydligt. Du kan även 
fylla i på nästa sida och skicka till oss.  
 
Vänliga hälsningar 

ELKUL 
 
 
Per Jonasson 

  

Plats för er egen logga 
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OBS! Texta  tyd l ig t  
Företagsnamn 

 

 

Namn Telefonnummer 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Leveransadress Beställaren referens 

 Ert beställningsnummer 

Fakturaadress Telefon till beställarens referens 
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