
I kyrklig miljö, precis som i all annan offentlig
miljö, ställs det krav från allmänheten på att
det skall vara lätt att orientera sig och att 
relevant information skall vara tillgänglig.



Vad innebär god 
skyltning?
Läsbarheten på skyltarna är mycket viktig 
då många av besökarna är äldre, dessutom 
skall skyltarnas budskap lätt kunna ändras så 
att informationen alltid är aktuell.

En god skyltning skall ge den besökande 
en känsla av trygghet och säkerhet, göra det 
lätt att hitta dit man ska samt ge ett gott 
intryck av de kyrkor och kyrkogårdar man 
besöker.

En annan viktig aspekt med god skyltning 
är att den skall kräva ett minimum av un-
derhåll, vilket ger en utmärkt driftsekonomi 
samt att designen är tidlös. 

Hur ser det ut i Er 
församling?
Kan Ni ge Era besökare information om 
lokaliteter, arrangemang och gudstjänster 
på ett bra sätt? Hittar man till pastorsexpe-
ditionen? Ger den nuvarande skyltningen 
det intryck Ni vill att besökarna skall få 
när de besöker Er församling? Hur fungerar 
tillgängligheten?

År 2008 ändrade vi företagsnamn från 
Modulex AB till Lex Sign AB, men lugn, allt 
är sig likt. Vi är fortfarande offi ciell partner 
och distributör av Modulex skyltsystem i 
Sverige men har utökat vårt samarbete även 
till andra duktiga tillverkare i Europa som 
står för samma kvalité och kunnande som vi 
är kända för.

Nytt skyltprogram
För att underlätta för Er så har vi tagit fram 
ett helt nytt skyltprogram som skall täcka de 
behov som fi nns inom den kyrkliga organ-
isationen och dess verksamheter. Med vår 
gedigna erfarenhet av skyltning inom olika 
verksamheter och miljöer hjälper vi gärna Er 
församling med både analys, råd och stöd 
i Era skyltfrågor. Kontakta oss så sänder vi 
över skyltprogrammet till Er.  

Lex Sign AB 
Norra Ågatan 26
431 35 Mölndal 

Tel: 031 706 00 65 
Fax: 031 706 00 85 
E-post: info@lexsign.se
www.lexsign.se

”I 40 år har vi levererat 
anslagsskåp till fl ertalet 
av alla kyrkor runt om i 
Sverige“

Anslagsskåp
Vi har nu ett nytt sortiment med an-
slagsskåp som naturligtvis klarar de 
kvalitetskrav som den kyrkliga organisa-
tionen kräver och som med sin eleganta 
och tidlösa design smälter in överallt i den 
kyrkliga miljön. 

• Inbyggd magnettavla
• Belysning
• Låsbart
• Luftsystem för undvikande av kondens
• Monteras på väg eller fristående på ben
• Aluminium, lackerat i önskad RAL färg
• 5-års garanti




