
LJUSSKYLT

Equmeniakyrkan har ett avtal med Skyltstället i Borlänge. Skyltarna är för utomhusbruk och 
ska fästas på kyrkans fasad. Det är i första hand två olika typer av skyltar. En kvadratisk och en 
rektangulär.

Önskar församlingen större storlekar går det också bra. För församlingar som önskar sitt eget 
namn under Equmeniakyrkans namn på den liggande ljusskylten finns ett alternativ som fung-
erar rent tekniskt. Kontakta Skyltstället för priser.

Materialet i stommen är vitlackerad aluminium

Belysningen är energismart led-belysning

Logotypen sticker ut 12 mm ur fronten på lådan och är i akryl och bakgrundsbelyst. Fronten är i 
aluminium som fräses ur där logotypen ska vara.
Endast logotypen lyser framåt och åt sidorna.

Kostnader för ljuslåda inklusive skymningsrelä:
500x2450mm      7870 kr
600x2950mm      9820 kr
950x950mm        4000 kr
1200x1200mm   8450 kr
1450x1450mm   11210 kr
Priserna är inklusive moms. Kostnaden för 
frakt beräknas till ca 300 kr.
Priserna gäller endast för skyltar med 
texten ”Equmeniakyrkan”

Monteringsanvisning medföljer.

Mer info
Görel Byström Janarv, 08-580 031 70
Rebecka Hellqvist, 08-508 031 76

Kontaktperson på Skyltstället i Borlänge:
Rickard Eriksson, 0243-856 00

LJUSSKYLT 
Equmeniakyrkan har ett avtal med Skyltstället i Borlänge. Skyltarna är för utomhusbruk 
och ska fästas på kyrkans fasad. 

Vi har avtal på två typer av skyltar – en kvadratisk och en rektangulär. Önskar 
församlingen större storlekar går det också bra. För församlingar som önskar sitt eget 
namn under Equmeniakyrkans namn på den liggande ljusskylten finns ett alternativ som 
fungerar rent tekniskt. Kontakta Skyltstället för priser.

Ljuslådorna är svensktillverkade, vitlackerade, med text och logo i 10 mm utstickande 
akryl. Loggan förses med printad folie och texten med svart folie. Lådorna är invändigt 
belysta med LED-belysning. Endast logotypen lyser framåt och åt sidorna.

Kostnader för ljuslåda inklusive skymningsrelä:
950 x 950 mm 8 420 kr
1200 x 1200 mm  10 565 kr
1450 x 1450 mm 14 100 kr
2450 x 500 mm 11 220 kr
2950 x 600 mm 13 550 kr

Priserna är inklusive moms. Kostnaden för frakt beräknas till ca 850 kr.
Priserna gäller endast för skyltar med texten ”Equmeniakyrkan”. Monteringsanvisning 
medföljer.

Mer information:
Lina Bronson, 08-58 00 31 47 
lina.bronson@equmeniakyrkan.se

Kontaktperson på  
Skyltstället i Borlänge:
Lars Sims, 070-734 77 12  
lars.sims@skyltstallet.se
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