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Fasadskyltar och Entréskyltar

Fasadskyltar är skyltar som placeras på fasaden till det hus som en verksamhet håller till i och är 
därmed både hänvisande och marknadsförande. Entréskyltar är skyltar som placeras i anslutning 
till verksamhetens ingång vars syfte är att vara hänvisande, identifierande och välkomnande. 

Dessa skyltar kan göras i en oändlig kombination av material, belysning och utföranden. Skyltning 
är en enormt viktig del i en verksamhets marknadsföring och profilering. För att kunna utforma den 
bästa lösningen är det viktigt för oss att förstå våra kunders affärsidé och syftet med skyltningen. 
Vi arbetar sedan tillsammans fram en lösning för fasadskylten/entréskylten som passar för och 
lyfter fram företagets logotyp samt är väl anpassa för den miljö/fasad där skylten ska monteras.

Både fasadskyltar och entréskyltar kan göras både som konturformade profilbokstäver eller i ett 
stycke. Skyltarna utformas i olika utomhusanpassade material och utföranden samt med eller utan 
belysning. Belysningskällan kan vara dioder / LED-belysning, neonrör, eller lysrör. 

Entréskyltar kan till fördel utformas som / kompletteras med ett entrétak, till exempel i form av en 
baldakinskylt.
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Graverade Skyltar

 
Varje skylt är unik, beroende på material och med vilken teknik som används vid gravering skapas 
olika uttryck allt från klassiskt elegant till trendigt stilren. 

Materialen som utgör den graverade skylten kan vara akryl, rostfritt stål, mässing, aluminium, brons 
mm. som exempelvis kan slipas, borstas och/eller lackeras. Själva dekoren/logotypen kan 
exempelvis graveras, tryckas, lasermärkas eller fräsas ur. De olika teknikerna kan kombineras ofta 
och kan även kompletteras med detaljer gjorda av till exempel domade dekaler som ger ett modernt 
och innovativt utseende.Gravyren kan även kombineras exempelvis etsning eller utskurna  
monterade bokstäver/symboler i metall eller lackerad akryl. Skyltar i metall graveras på framsidan, 
gravyrens djup och eventuell färgfyllning gör att man kan åstadkomma olika visuella effekter. 
Skyltar i akryl kan graveras både på ovansidan och undersidan, gravyrens placering och djup 
tillsammans med akrylens tjocklek färg och eventuell färgfyllning gör ger oändliga möjligheter att 
skapa just den känsla på skylten som du är ute efter.  För riktigt exklusiv känsla kan kan man välja 
materialen i högre tjocklek, som till exempel 15 mm mässing. Ytbehandlingen kan bestå av till 
exempel förgyllning, blankpolering, förkromning, borstning eller förnickling. 

Graverade skyltar kan även komplettera med belysning på olika sätt. För att belysa själva 
texten/logotypen på skylten kan den fräsas ut, detta kallas för dekapering, och belysningen utgöras 
av dioder som monteras på skyltens baksida. Dioder kan även monteras runt om på skyltens 
baksida för en så kallad coronaeffekt som uppstår då ytterkonturerna belyses.

Skylten monteras sedan på vägg/fasad antingen med dold infästning utan synliga skruvar, eller 
distansmonterad med olika typer av beslag för att uppnå det utseende man är ute efter.


