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1. Gå till startsidan på www.skyltdirect.se och logga in
på ditt kundnummer. Klicka på “GRAVERAD PLAST“ och 
därefter på bilden med den gröna pricken eller på rubriken 
“GRAVERAD PLAST MED BILD/GRAFIK/TEXT”.
Du kan också klicka på “FYRFÄRGSTRYCK“ och därefter på 
hårdplast, aluminium eller klistermärke.

2.  Nu är du inne i verktyget. Du kan börja med en tom skylt 
eller öppna en våra färdiga mallar som du hittar under  
“FÄRDIG MALL”.
I skyltinställningarna till vänster väljer du material, färg, 
form, skruvhål, storlek med mera.
Ovanför skylten hittar du knappar för att lägga till objekt och 
även papperskorgen om du behöver ta bort ett objekt.
Till höger finns inställningar för objekten som du kan använ-
da för att bestämma storlek och placering med mera.

3. Under skylten hittar du textfältet när du lagt till text. Skriv in 
din text och välj typsnitt och storlek.
Längst ner i verktyget hittar du din skyltlista. Varje bild mots-
varar en skylt-typ. Vill du ta bort en skylt markerar du skylten 
och trycker på det röda krysset.
Till höger finns en objektslista som du kan använda för att 
markera ett objekt.
Alla mått, inklusive textstorlek, är angivna i millimeter.

4. När dina skyltar är klara eller om du behöver ta en paus, 
klicka på “SPARA PROJEKT ”. När du är redo att beställa, tryck 
på “TILLBEHÖR OCH BESTÄLL SKYLTAR“.  
I första rutan kan du passa på att beställa tillbehör och i nästa 
ruta kontrollerar du din beställning, fyller i fakturamärkning 
och anger adress och kontaktuppgifter.
För paketfrakt kan du själv välja vilket fraktbolag du vill 
använda.

Tips! Du kan spara bilder och mallar på ditt kundnummer! 
Ladda till exempel upp din logga med knappen “LÄGG TILL BILD” (markerad med gult i bild 2). 
Skyltar som du kommer behöva beställa igen kan du spara som en mall. Knappen “SPARA SOM MALL” hittar du uppe till 
höger när alla objekt har avmarkerats.

Beställa skyltar med bild och grafik
I det här verktyget kan du beställa skyltar med bilder och grafik på. Här är du fri att utforma skylten som du själv vill.  
Du kan ladda upp egna bilder och spara mallar på ditt kundnummer. Det finns också färdiga mallar att använda.

Skyltar med bild/grafik


