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Avhengig av modell.

• Kontorskilt i moderne tidløs design som passer 

alle kontormiljøer.

• Høy kvalitet, skiltene er i aluminium med 

endestykker i matchende plast.

• Leveres med dobbeltsidig tape på 

baksiden for sikker og skånsom montering på vegg 

eller dør.

• Skiltene leveres uten tekst. Innhold skriver du ut på 

egen printer.

• Tips: Print gjerne ut innholdet på 

transparent istedet for hvitt papir så bevarer du 

skiltets aluminium finish. 

Kontorskilt, økonomimodell

EKSTRA RABATT
Ved 10 stk. eller flere 

Kontorskilt - Økø1
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Ledig/opptatt-skilt

Populære og praktiske ledig/opptatt skilt, 

perfekt for kontoret.

• Solid kvalitet i aluminium og plast med 

teksten LEDIG OPPTATT trykket på grønn  

og rød bakgrunn

• Skyv dekselet til ledig eller opptatt

• Skiltstørrelse: 155x40mm

• Skiltene leveres med kraftig dobbeltsidig tape for 

enkel og skånsom montering på vegg eller dør.

• Vi lager også spesielle skyvbare skilt med annen 

tekst og tre-delte skilt.

• Dekselet skyves til venstre eller høyre slik at du 
bestemmer hvilket budskap skiltet skal vise.

• Du bestemmer innholdet, vi trykker logo og tekst 
etter ønske.

• Andre bakgrunnsfarger er også mulig, for eksempel 
grønn/rød skrift på aluminium bakgrunn.

Egne skilt til døren?

Rimelig LEDIG/OPPTATT skilt

EKSTRA RABATT
Ved 10 stk. eller flere 

Avhengig av modell.
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S10

Et stort utvalg av standard skilt for toalett, garderobe og 

annet. Skiltene kan lages i mange farger, inkludert 

aluminium- og messing-look, hvitt, rødt, blått osv. 

Leveres enten med skruehull eller dobbeltsidig tape for 

enkel og skånsom montering på vegg eller dør.

Tidløs Design kan også foliere dører med store eller små 

ikoner etter ønske.

Merking av wc, garderobe osv.

EKSTRA RABATT
Ved 10 stk. eller flere 

Fra 90,- eks mva pr. stk

Avhenger av størrelse på folie
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S12

S11

S13

S14

S15

Etterlysende/selvlysende brannskilt som viser vei i 
en nødsituasjon.  

Kvalitetsskilt med lang holdbarhet. Våre skilt produseres 
ihht. ISO 16069 og leverer en lysmengde på 
hele 8 ganger luminanskravet. Vi har alle standard 
godkjente brannskilt symboler. 

Forbudsskilt ivaretar sikkerheten og sørger for at regler 
og forbud blir respektert på arbeidsplassen eller privat 
eiendom. Kvalitetsskilt med lang holdbarhet.

Infoskilt med standard symbol som informerer på en 
tydelig og god måte. Brukes både på private 
arbeidsplasser og i det offentlige rom. 
Holdbare kvalitetsskilt i pvc som kan monteres både 
ute og inne.

Etterlysende skilt som viser vei i en nødsituasjon. 
Skiltene er godkjent for merking av nødutgang, 
rømningsvei og førstehjelp.  
Kvalitetsskilt med lang holdbarhet. Våre skilt 
produseres ihht. ISO 16069 og leverer en lysmengde 
på hele 8 ganger luminanskravet.

Brannskilt / Brannvernskilt

HMS sikkerhetsskilt

 Forbudskilt

Informasjonskilt

Nødutgangskilt

EKSTRA RABATT
Ved 20 stk. eller flere 
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S16

Spør oss for pris og oppgi antallet og formål

• Tydelig nummerering av dører, vegg og hus.

• Skiltene kan lages i aluminium, folie, akryl og annet  

holdbart materielle. 

• Ønskes nummerering av innvendig dører monteres 

dette i 3cm høye folierte bokstaver i ønsket farge.

• Vårt utvalg begrenser seg ikke til bildekolleksjonen 

du ser her. Vi er kreative!

 

Nummerering av dører

EKSTRA RABATT
Ved 10 stk. eller flere 
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S17

Spør oss for utarbeidelse av et pristilbud til deres 

prosjekt. Vi har erfaring med store så vel som 

små prosjekter.

Kontorer har ofte et behov for å profilere 

vinduer for å hindre innsyn eller for og få frem firmaets 

identitet. Her kan det brukes frostet folie, farget folie 

eller printet folie. 

Her er det mulig med kreative innspill og lage 

kontordekorasjonen som en del av en helhet, 

innebygge logo eller annet budskap.

Frosting av vinduer er populært. Som oftest benytter 

vi denne folien i kontorlandskap.  

Den hindrer ikke bare innsyn men skaper samtidig et 

diskret og eksklusivt uttrykk.

Lys slippes gjennom, men du ser ikke hva som skjuler 

seg bak folien.

Vindusdekor

Gratis befaring

side 13
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S18

§12-20

Eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep 

innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, 

tjeneste- og produktutvikling. 

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å 

utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta 

aktivt uavhengig av funksjonsevne.

Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det 

kan være fare for sammenstøt, skal være 

kontrastmerket med glassmarkør synlig fra begge 

sider i to høyder med senter 0,9 m og 1,5 m over ferdig 

gulv. Mønster i glassmarkør i dør skal være forskjellig fra 

glassmarkør i nærliggende glassfelt. 

Universell utforming (UU)

Byggteknisk forskrift (TEK10)

side 15
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S19

Tydeliggjør for dine besøkende hvor ting befinner seg i 

bygget. Vi har et stort utvalg av tavler, akrylskilter 

og oppmerkingssystemer. 

 

Skilting og oppmerking

side 17

Spør oss for utarbeidelse av et pristilbud til 

deres prosjekt. Vi har erfaring med store så vel 

som små prosjekter og kan levere alt 

av oppmerking og skilter.

Gratis befaring
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Montering

Tidløs Design monterer mer enn gjerne din vindusdekor, 

bildekor eller skilter du har kjøpt. Vi har montører som har 

god fartstid og er erfarne innen bransjen.

Gratis befaring

side 19
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Corronaoppmerking

Vi lever alle i en krevende tid og vi kan hjelpe dere med å 

markere lokalene deres slik at kundene lettere ser hvor de 

skal befinne seg i rommet iht restriksjoner fra myndighetene 

med å holde avstand.

En matchende profil gjør det kanskje litt hyggeligere? 

Vi kan bidra med oppmerking på gulv, hengende 

oppmerking, vindu eller annet.

Gratis befaring

side 21
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Uthengskilter

Uthengskilt som kan tilformes i flere fasonger med bud-

skap på begge sider. 

Leveres med og uten LED-lys.

For eksklusiv utførelse kan vi også montere lyset i 

utstående 3D-bokstaver/3D-logo. 

Enten med frontbelysning eller sidebelysning. 

Pris fra 7500,- eks  mva

Gratis befaring

side 23

Et stort utvalg av standard skilt for toalett, garderobe og 

annet. Skiltene kan lages i mange farger, inkludert 

aluminium- og messing-look, hvitt, rødt, blått osv. 

Leveres enten med skruehull eller dobbeltsidig tape for 

enkel og skånsom montering på vegg eller dør.

Tidløs Design kan også foliere dører med store eller små 

ikoner etter ønske.
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Referanser
Prosjekt legesenter

Rundt 80 vinduer og dører montert for legekontor i frostet 

stil med enkel brytende dekor.
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Referanser
Prosjekt skole

Rundt 30 vinduer og dører montert for skole i frostet stil. 

Med noe designbryting i form av blåfargen til kommunen 

og utskårede kvadrater i frost.
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Referanser
Prosjekt barnehage

Rundt 50 flater montert for barnehage i frostet stil. Med 

noe designbryting i form av farget frost for hver avdeling. 

Oppmerking av alle dører i tekst og romnummer. 

Universell utforming på dører.




