
Adress Telefon e-post & Web
Sånglärkvägen 3 044-22 70 38 info@elkul.se 
291 67 Fjälkinge www.elkul.se 

Skylt Får ej manövreras – Arbete pågår 
När jag har varit ute och utbildat i framför allt elsäkerhet 
har jag noterat att elektrikerna ofta saknar skylten som  
ska sättas upp vid brytstället då frånskiljning görs. Även 
tekniker och mekaniker som arbetar enligt Bryt och lås 
saknar ofta skylt. 

Därför har jag tagit fram ett paket med 5 st.  
"Får ej manövreras – Arbete pågår"-skyltar där namn och 
telefonnummer till den som satt upp skylten finns tryckt  
på skylten. 
Till skyltsatsen medföljer en karbinhake som man kan 
använda då skyltarna förvaras.  
Paketet med 5 skyltar inkl. 
kabinhake kostar endast 249 kr. 
Det finns också möjlighet att beställa till ett kreditkorts- 
etui för förvaring för endast 50 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.  
Korten levereras som standard med 8 mm hål men går 
även att beställas med 10 mm hål. 
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.   
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Företagsnamn 

Vi vill även beställa till kreditkortsetui á 50 kr 

Vi vill ha skyltar med större hål – 10 mm 

Namn Telefonnummer 
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