Fargeglade skilt
I
Art. nr. 2020

SKILT MED 3D
BAKGRUNN
Oval og rektangulær
med festenål.
Se alle bakgrunner på
www.sabo.no

150,Tillegg for
magnetfeste
40,I
Art. nr. 2020

I
Art. nr. 2020

M/ ARMÉKLIPS
Festemåte: klips

SKILT MED MOTIV
Oval og rektangulær
med festenål.
Se alle motiver på
www.sabo.no

190,-

150,Tillegg for
magnetfeste
40,-

Å vise andre hva du heter, er å vise respekt.
Navnet er en viktig del av identiteten vår og har en sentral rolle i all kommunikasjon. Det første vi gjør når vi møter nye
mennesker, er å presentere oss ved navn. Når vi ringer til noen, starter vi med å fortelle hva vi heter, og hvem vi er.
Og når noen ringer oss, svarer vi med navnet vårt. Å fortelle eller vise hva vi heter, er et signal til andre om respekt og
samtidig en vennlig invitasjon til å ta kontakt.
SLIK BESTILLER DU ENSFARGET SKILT MED MOTIV:

SLIK BESTILLER DU SKILT MED BAKGRUNNSMOTIV:

Bruk listen på baksiden

Bruk listen på baksiden

1_Velg form:

2_Velg feste:

1_Velg form:

2_Velg feste:

O = Nål
R = Rektangulær
			

N =
M =
K =

O = Nål
R = Rektangulær
			

N =
M =
K =

Nål
Magnet
Klips

3_Velg skrivestil:
Stil 1 =

3_Velg skrivestil:

Fredrik

Stil 2 =

Stil 1 =

1_hvit

3_lys gul

5_lys rosa

7_blå

9_rosa

2_lys lilla

4_lys grønn

6_lime

8_svart

10_rød

5_Velg symbol (flere symboler på www.sabo.no):

rosa sløyfe 1

G

stork 3

Fredrik

Stil 2 =

4_Velg bakgrunn med motiv (flere symboler på www.sabo.no):

4_Velg bakgrunnsfarge:

blomst D

Nål
Magnet
Klips

I

butterfly

smiley

tulip

103

119

121

129

120

112

133

141

katt 3-2012

hund 2-2012

Bestillingsliste på baksiden

www.sabo.no

I

I

I

Postboks 4448
7418 Trondheim

t. +47 73 83 48 50
f. +47 73 83 48 65

ordre@sabo.no

www.sabo.no
Bruk kun blå eller svart penn. Bruk blokkbokstaver.
Art. nr.

Tekst 1. linje.
Max 22 tegn inkl. mellomrom

Feste med magnet eller klips + 40,Tekst 2. linje.
Max 22 tegn inkl. mellomr.

1.
Form

Varene sendes i én pakke med faktura.
Kryss av hvordan faktura ønskes.

Avsenders navn og adresse:

o Én samlet til alle (eksp. kr 60,- eks. porto)

Kontaktperson:

o Én til hver (eksp. kr 60,- pr. faktura inkl. porto)

Institusjon:

o Ønsker bestillingslister tilsendt. Antall:

Avdeling:

• 1 års garanti. Det tas forbehold om økte priser som
		 følge av økte råvarepriser og/eller offentlige avgifter.
•

Alle priser er inkl. mva.

Send bestillingen på en kopi og oppbevar originalen
		 for senere bestillinger.
•

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon:

2.
Feste

3.
4.
Skrive- Bakstil
grunn

Bestillers
5.
Symbol fulle navn
(for fakturering)

