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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

INVÄNDIG SKYLTNING
GENERELL BESKRIVNING

GRAFISKA REGLER:
De flesta skylttyper i manualen består av två huvudsakliga delar: Presentationsyta och/eller textyta/textytor.
Dessa följer två huvudsakliga grafiska regler; Presentationsytornas grafiska regler och textytornas grafiska regler.
Undantag finns och är då beskrivet under respektive skylttyp.

TYPOGRAFI:
Gotham är Göteborgs Stads huvudsakliga typsnitt för skyltar.

För engelsk översättning används den kursiva varianten av det typsnitt som används för det svenska ordet. 
Ex: Används Gotham medium skall den engelska texten stå i Gotham medium kursiv.
Den engelska texten placeras, om möjligt, med snedstreck till höger om den svenska texten. ”Toalett/Toilet”.
Om inte plats finns på bredden kan den engelska texten placeras under den svenska. Då behövs inget snedstreck.

Helvetica Neue används för taktil text.
Braille är typsnittet för punktskrift.

KULÖRER:
Standard: 
Vit Matt lack; RAL 9016 med svart matt text.
Blå Matt lack; RAL 5005 (PMS 7462) med vit matt text.
Skärvinyl skall vara 7-årig gjuten eller av högre kvalitet.

Undantag:
Möjlighet finns att välja andra kulörer för att t. ex. kunna matcha inredning och arkitektur.
Kulören på presentationsytan måste dock alltid vara ljus och i god kontrast till Göteborgs Stads logotyp.

SYMBOLER/PIKTOGRAM:
Se Göteborgs Stads symbolbibliotek.
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Versalhöjd

Verksamhetsnamn
på dubbla rader

Verksamhetsnamn

UTAN VERKSAMHETSNAMN
Används där Göteborg Stad har fler är en verksamhet.
Verksamheterna kan då presenteras på tilläggsytor under.

MED VERKSAMHETSNAMN
Används där endast en verksamhet behöver presenteras.

Observera att detta inte är gällande frizon för
logotypen i övriga sammanhang.

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

PRESENTATIONSYTORNAS
GRAFISKA REGLER
ANVÄNDS TILL:
IP Invändig Presentationsskylt.
IPt Invändig Presentationsskylt med tillägg.
IE Invändig Entréskylt.
Vp Våningsplansskylt.

TYPSNITT: Gotham Bold.

Minsta tillåtna
högermarginal

Automatiskt
radavstånd

Minsta tillåtna
högermarginal

a

a

a

a
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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

TEXTYTORNAS
GRAFISKA REGLER
ANVÄNDS TILL:
IPt Inv. Presentationsskylt med tilläggsyta.
IE Invändig Entréskylt.
Vt Våningstavla.
Hp Hänvisningsskylt pendlad.
Hv Hänvisningsskylt väggmonterad.

GRAFISKA REGLER:
Versalhöjd centreras i höjdled mot textytans 
höjd.

Symboler och pilar centreras i höjdled mot 
den föregående texten. Vid dubbelradig text 
så centreras det mot den översta raden.

Texten får ej förminskas för att få plats på 
bredden, utan läggs istället på fler rader, 
utefter respektive skylttyps regler.

TYPSNITT: Gotham Medium.

Text utan symbol eller pil
c c

X

1/2X

versalhöjd
40% av X 

Textytans höjd vid dubberadig text: Se respektive skylttyp.
Ibland bestäms textytans höjd av automatiskt radavstånd.
Ibland bestäms radavståndet av textytans höjd.

I vissa fall då symbol och pil saknas, centreras texten i sidled.
T. ex. Hp och Hv 

X

XEn text, symboler, pil

En text, symboler, pil på
dubbla textrader

En text, symboler, utan pil

En text

1/4X1/4X

b

b

Symbolplatta
55% av X 

Liggande pil
55% av X 

Roteringspunkt 

Symbol 80%
av symbolplatta
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B: 810 x H: 250 mm SKALA 1:10

Lokalförvaltningen

EXEMPEL

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

SKYLTTYP: IP
Invändig Presentationsskylt
SKYLTSYSTEM:
£Kantbockad skyltlåda.
£Plan plåt.
£Frisittande panel på distans.
£Dekal.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Visar var Göteborgs Stad och dess 
verksamheter finns.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
Lackerad aluminium.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri ljus kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
-Svart matt.

Fyrfärgsprint:
Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska 
manual.

£Vit printvinyl med matt UV-laminat.
£Transparent printvinyl för spegelvänd print. 
med vit täckande baksida.

£Sköld printas och konturskärs (standard).
£Heltäckande print på skyltyta (undantag).
£Printad dekal (för t. ex. glasmontage).

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för presentationsyta.

Verksamhetsnamn
på dubbla rader

Verksamhetsnamn
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B: 700 x H: 300 mm SKALA 1:10

Verksamhetsnamn
på dubbla rader

Engelsk text i kursivt av samma tjocklek som den svenska texten.

Studie- och
yrkesvägledning

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

SKYLTTYP: IPt
Invändig Presentationsskylt 
med tilläggsyta
SKYLTSYSTEM:
£Kantbockad skyltlåda.
£Plan plåt.
£Frisittande panel på distans.
£Dekal.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Visar var Göteborgs Stad och dess 
verksamheter finns.
-Med hänvisning eller annan information.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
Lackerad aluminium.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri ljus kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
-Svart matt.

Fyrfärgsprint:
Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska 
manual.

£Vit printvinyl med matt UV-laminat.
£Transparent printvinyl för spegelvänd print. 
med vit täckande baksida.

£Sköld printas och konturskärs (standard).
£Heltäckande print på skyltyta (undantag).
£Printad dekal (för t. ex. glasmontage).

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för presentationsyta.
Se grafiska regler för textyta.

En text, symbol, pil X

Linjens tjocklek som
gement ”L” från tilläggstexten.

3X

En trappa upp/Next floor

a
En lång text på
flera rader

Automatiskt radavstånd
bestämmer tilläggsytans höjd.

P
re

se
nt

at
io

ns
yt

a
Te

xt
yt

a

a

EXEMPEL

Presentationsyta där Göteborgs Stad
har fler än en verksamhet.
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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

Sid 8

Skyltsystem DESIGN

Funktion:
För information med t. ex. orienteringskarta, verksamhetsregister, våningsplansregister eller övriga anslag.

Placering:
Placeras t. ex. i entréer, våningsplan eller hiss.

Montering:
Skruvas upp på vägg med dolda skenor, sargskenor eller monterad i sarg.
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                       

Storlek, antal paneler och övrigt innehåll anpassas efter varje situation.

Tillval:
Skylten kan monteras med sargskenor eller med en skyddande sarg för att minska risk för åverkan.

Storlekar, Skala 1:20:

B: 240 mm

H: 20 mm

H: 30 mm

H: 40 mm

H: 80 mm

H: 120 mm

H: 180 mm

H: 240 mm

B: 360 mm

H: 30 mm

H: 40 mm

H: 80 mm

H: 180 mm

H: 360 mm

B: 480 mm

H: 30 mm

H: 40 mm

H: 80 mm

H: 240 mm

H: 480 mm

B: 600 mm

H: 50 mm

H: 100 mm

B: 960 mm

H: 120 mm

H: 180 mm

H: 300 mm

H: 600 mm

Sidovy
med

sargskenor

Sidovy
med

dold skena

Sidovy
med
sarg

Sidovy, Skala 1:5



B: 480 x H: 288 mm SKALA 1:10 B: 480 x H: 456 mm SKALA 1:10

Studie- och
yrkesvägledning

Sf Svenska för invandrare

Lärvux

Plan 2

Plan 1

Arbetsmarknadsenheten

Bosökarforum

EXEMPEL

Verksamhetsnamn

360 mm

Presentationsyta där Göteborgs Stad
har fler än en verksamhet.

480 mm

120 mm 150 mm

50 mm

50 mm

100 mm

40 mm

40 mm

80 mm

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: IE
Invändig Entréskylt
SKYLTSYSTEM:
Invändig paneltavla.
Skyltsystem DESIGN från Floda Systemskylt 
eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
I entré till Göteborgs Stads eller specifik 
verksamhets lokaler.
-Visar vilka verksamheter som finns.
-Eventuellt med våningsplansuppställning.
-Eventuellt med hänvisning på aktuellt plan.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
3 mm lackerade aluminiumpaneler med dold 
infästning på klämfäste.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Blå matt RAL 5005 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.
Presentationsytan måste alltid vara ljus för 
att kontrastera mot logotyp och text.

Skärvinyl:
£Svart matt (standard).
£Vit matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.
Presentationsytans text är alltid svart.

Fyrfärgsprint:
Vit printvinyl med matt UV-laminat.
Sköld printas och konturskärs.
Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska 
manual.

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för presentationsyta.
Se grafiska regler för textyta.

Adresspaneler:
Versalhöjd 40% av panelhöjden.
Typsnitt Gotham Book.

Planangivelse:
Typsnitt Gotham Bold.

ÖVRIGA ALTERNATIV:
£Kan monteras med sargskenor eller i sarg 
för att minska risk mot åverkan.
Lackas i samma kulör som textpaneler.

En text, symbol, pil

Adress, aktuellt plan el. dyl.

Plan 4 (Entréplan)

Angeredsvinkeln

Adress, aktuellt plan el. dyl.

Plan X

Hiss, Trappa

En lång text, symbol, pil
på dubbla rader

Verksamhetsnamn

En text, symbol, pil

En text, symbol, pil
på dubbla rader

Presentationsyta där Göteborgs Stad
har fler än en verksamhet.

600 mm

40 mm
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SKALA 1:5
B: 360 x H: 250 mm

EXEMPEL

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: Vt
Våningstavla
SKYLTSYSTEM:
Invändig paneltavla.
Skyltsystem DESIGN från Floda Systemskylt 
eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Inne i verksamhetens lokaler.
-Visar vad som finns på aktuellt plan eller 
inom ett visst område.
-Eventuellt med hänvisning.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
3 mm lackerade aluminiumpaneler med dold 
infästning på klämfäste.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Blå matt RAL 5005 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
£Svart matt (standard).
£Vit matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för textyta.

Adresspaneler:
Versalhöjd 40% av panelhöjden.
Typsnitt Gotham Book.

ÖVRIGA ALTERNATIV:
£Kan monteras med sargskenor eller i sarg 
för att minska risk mot åverkan.
Lackas i samma kulör som textpaneler.

Plan 1

Adress, aktuellt plan el. dyl.

Adress, aktuellt plan el. dyl.

360 mm

480 mm

50 mm

50 mm

50 mm

100 mm

40 mm
40 mm

80 mm

En text, symbol, pil

En lång text, symbol, pil
på dubbla rader

Bemanningsenheten

Förflyttningsutbildning

Växthuset

En text, symbol, pil

En text, symbol, pil
på dubbla rader

600 mm

40 mm
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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: Pf
Paperflexskylt
SKYLTSYSTEM:
Paperflexskylt med antireflexfront.
Skyltsystem DISPLAY från Floda 
Systemskylt eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
I och utanför rum/hissar/trappor.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
Lackerad aluminium.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.

Skärvinyl till rubrik:
£Svart matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.

Fyrfärgsprint till rubrik:
Heltäckande print.
Vit printvinyl med matt UV-laminat.
Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska 
manual.

Pappersutskrift:
Utformas och skrivs ut internt.
Papper med silverbaksida eller annan 
blockoutfunktion.

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för presentationsyta.

Adresspaneler:
Versalhöjd 40% av panelhöjden.
Typsnitt Gotham Book.

ÖVRIGA ALTERNATIV:
£Tillval med whiteboardfront, penna med 
penn- och suddhållare.
£Tillval utan rubrik.
£Tillval med underrubrik.
£Tillval med täckbaksida i folie för 
skyltmontage på glas.

Sid 11

Pappersutskrift
A6-format
(ingår ej)

154 mm

35 mm

14
3 

m
m

138 mm

Pappersutskrift
A6-format
(ingår ej)

110 mm

35 mm

18
6 

m
m

19
1 

m
m

94 mm

216 mm

Pappersutskrift
A5-format
(ingår ej)

201 mm

40 mm

36
0 

m
m

216 mm

Pappersutskrift
A4-format
(ingår ej)

200 mm

60 mm

40 mm

Pappersutskrift
A5-format
(ingår ej)

60 mm

154 mm

25
3 

m
m

138 mm

Pappersutskrift
A4-format
(ingår ej)

302 mm

27
3 

m
m

286 mm

TILLVAL:
Penna med penn- och suddhållare.

A6LR A5LR A5SR

A4SRA4LR

A6SR

ø70 mm
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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: Pf
Paperflexskylt
SKYLTSYSTEM:
Paperflexskylt med antireflexfront.
Skyltsystem DISPLAY från Floda 
Systemskylt eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
I och utanför rum/hissar/trappor.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
Lackerad aluminium.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
£Svart matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.

Fyrfärgsprint:
Heltäckande print på rubrikpanel.
Vit printvinyl med matt UV-laminat.
Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska 
manual.

Pappersutskrift:
Utformas och skrivs ut internt.
Papper med silverbaksida eller annan 
blockoutfunktion.

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för presentationsyta.

Adresspaneler:
Versalhöjd 40% av panelhöjden.
Typsnitt Gotham Book.

ÖVRIGA ALTERNATIV:
£Tillval utan rubrik.
£Tillval med underrubrik.
£Tillval med täckbaksida i folie för 
skyltmontage på glas.

70 mm

Pappersutskrift
A3-format
(ingår ej)

425 mm

37
0 

m
m

409 mm

70 mm

Pappersutskrift
A3-format
(ingår ej)

302 mm

49
3 

m
m

286 mm



800/1000/1200 mm
Dubbel- eller enkelsidig

120 mm

210 mm

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: Hp
Hänvisningsskylt pendlad
SKYLTSYSTEM:
Aluminiumskylt pendlad från tak.
Skyltsystem DESIGN från Floda Systemskylt 
eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Vid korsningar och platser för vägval.
Utan pil kan den användas vid målet.
-Hänvisar till t. ex. verksamheter, utgång och 
faciliteter.

MONTERING:
u.k 2200 mm ö.g.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
-Lackerad aluminium:
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
£Svart matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för textyta.

UTAN SYMBOLER ELLER PILMED SYMBOLER OCH PIL

Hiss/Trappa

Reception

Xxxxxxxxxxxxxx

UTGÅNG

En text, symbol, pil Text utan symbol eller pil

En text, symbol, pil
på två rader

Text utan symbol eller pil
på två rader

text centrerad i sidled

EXEMPEL

a
Anpassat

radavstånd

a

c c

a

Toalett/Toilet
Engelsk text i kursivt av samma tjocklek
som den svenska texten.

”Utgång” skrivs versalt.

B: 800 mm
Max ca 14 tecken per rad.
Minus ca 2 tecken per infälld symbol.

B: 1000 mm
Max ca 19 tecken per rad.
Minus ca 2 tecken per infälld symbol.

B: 1200 mm
Max ca 24 tecken per rad.
Minus ca 2 tecken per infälld symbol.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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960 mm

120 mm

INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: Hv
Hänvisningsskylt 
väggmonterad
SKYLTSYSTEM:
Väggskylt monterad med distansskenor.
Skyltsystem DESIGN från Floda Systemskylt 
eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Vid korsningar och platser för vägval.
-Hänvisar till t. ex. verksamheter, utgång och 
faciliteter.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta:
-Lackerad aluminium:
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
£Svart matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.

ÖVRIGA ALTERNATIV:
£Kan monteras med sargskenor eller sarg 
för att minska risk mot åverkan.
Lackas i samma kulör som textpaneler.

GRAFISKA REGLER:
Se grafiska regler för textyta.

Hiss/Trappa

Reception

UTGÅNG

En text, symbol, pil

En text, symbol, pil

En text och symbol

EXEMPEL

Toalett/Toilet
Engelsk text i kursivt av samma tjocklek
som den svenska texten.

”Utgång” skrivs versalt.

Paneltavla SKALA 1:20

SKALA 1:20Frisittande panel

UTAN SYMBOLER ELLER PIL

MED SYMBOLER OCH/ELLER PIL

text centrerad i sidled
c c

B: 960 mm
Max ca 18 tecken per rad.
Minus ca 2 tecken per infälld symbol.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

SKYLTTYP: Sv
Serviceskylt
väggmonterad
SKYLTSYSTEM:
Akrylskylt med taktil symbol och text samt 
punktskrift.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Utanför faciliteter.

MONTERING:
ö.k 1500 mm ö.g
Monteras med dubbelhäftande tejp.
Placeras vid sidan om dörr, på dess 
öppningssida.

Se visuell beskrivning om placering av skylt 
för dörröppnare.

MATERIAL/KULÖRER:
Skyltyta: Akryl.
£Vit RAL 9016 (med taktilt i svart).
£Svart RAL 9017 (med taktilt i vitt).
£Grå RAL 7022 (med taktilt i vitt).

TAKTILT:
Vit taktil symbol och text.
Versalhöjd är alltid 15 mm hög och kan inte 
ändras.
Typsnitt: Helvetica Neue.

PUNKTSKRIFT:
Stålkulor för bästa temperaturskillnad.
Storlek enligt regler för punktskrift och kan 
inte ändras.
Typsnitt: Braille.

ÖVRIG INFORMATION:
Se också Göteborgs Stads symbolbibliotek 
för ytterligare symboler.

RWC
RWC

SKÖTRUM
SKÖTRUM

HERRAR
HERRAR

DAMER
DAMER

Sv-dam Sv-herr Sv-urSv-rwc Sv-sköt

DUSCH
DUSCH

Sv-du

HISS
HISS

Sv-hiss

TRAPPA
TRAPPA

Sv-trapp

VILRUM
VILRUM

MÖTESRUM
MÖTESRUM

Sv-möt Sv-vil

60 mm

HÖRSLINGA
hörslinga

TELESLINGA
TELESLINGA

Sv-hörs

Sv-dörr

Sv-teles

Sv-omkd Sv-omkh

KAPPRUM
kapprum

Sv-kapp

Sv-uni

150 mm

190 mm

15
0 

m
m

18
0 

m
m

DÖRRÖPPNARE
DÖRRÖPPNARE

DÖRRÖPPNARE
DÖRRÖPPNARE

DÖRRÖPPNARE
DÖRRÖPPNARE

D
ör

rö
pp

na
re

Om personen
kommer från höger

DÖRRÖPPNARE
DÖRRÖPPNARE

D
ör

rö
pp

na
re

Om personen
kommer från vänster

DÖRRÖPPNARE
DÖRRÖPPNARE

D
ör

rö
pp

na
re

Om plats saknas till höger resp.
vänster om dörröppnare

Sv-st Sv-tvätt Sv-tork

TOALETT
toalett

TOALETT
toalett

OMKLÄDNING
DAMER

Sv-omkd

URINOAR
urinoar

TORKRUM
torkrum

TVÄTT
TVÄTT

OMKLÄDNING
DAMER

omklädning damerOMKLÄDNING
DAMER

omklädning damer

OMKLÄDNING
HERRAR

omklädning herrar

STÄD
städ
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INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01b_2021-06-15

SKYLTTYP: Sf
Serviceskylt
flaggmonterad
SKYLTSYSTEM:
Konsolskylt/Flaggskylt.
Skyltsystem DESIGN från Floda Systemskylt 
eller liknande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Utanför faciliteter eller grupper av faciliteter.

MONTERING:
u.k 2200 mm ö.g

MATERIAL/KULÖRER:
Lackerad aluminium.
£Vit matt RAL 9016 (standard).
£Valfri kulör enligt RAL.

Skärvinyl:
£Svart matt (standard).
£Valfri kulör enligt PMS eller folieleverantör.

ÖVRIG INFORMATION:
Se också Göteborgs Stads symbolbibliotek 
för ytterligare symboler.

Vanligen använda symboler

Grafiska regler

Sid 16
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RWC

Toalett

Symbolplatta 80x80 mm
Symbol 80% av symbolplatta

Versalhöjd 18,5 mm
Gotham Medium

Symbolplatta 80x80 mm
Symbol 80% av symbolplatta

Symbolplatta 55x55 mm
Symbol 80% av symbolplatta

Sid 1
Högerställd text

Marginal 15 mm runt om



INVÄNDIG SKYLTNING
GÖTEBORGS STAD
Version 01a_2021-05-27

SKYLTTYP: Km 
Kontrastmarkering
SKYLTSYSTEM:
Tvåfärgad kontrastmarkering

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Helglasade fönsterpartier och dörrar.
För att motverka risken att gå in i glaset.

MATERIAL/KULÖRER:
Skärvinyl:
£Svart + vit matt.
£Valfria kulörer med minst 0,4 
kontrastskillnad enligt NCS.

exempelbredd 700 mm

Text punktskrift: Göteborg
Monteringshöjd för förskolor

Text punktskrift: Göteborgs Stad
Monteringshöjd standard

exempelbredd 1200 mm

En längd med texten ”Göteborgs Stad” är 1087x80 mm

En längd med texten ”Göteborg” är 607x80 mm

Glas Glas

ö.k 1500 mm ö.g

ö.k 700 mm ö.g

ö.k 1500 mm ö.g

ö.k 900 mm ö.g
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