
Ett smakprov på tidlös inredningsdesign. Från





Många minns de vita plastbokstäverna mot blå sammets-
platta på brevinkasten i våra hyreshus. Denna unika produkt 
patenterades redan 1927 av svensken Valfrid Bergström.

Ursprungligen var de vita plastbokstäverna i Futura, ett 
typsnitt som skapades av Paul Renner bara några månader 
innan Bergström började marknadsföra sin unika produkt. 
Senare ändrade man typsnitt till en mer klämd blockstil som 
tog mindre plats i anspråk på de blå sammetsplattorna.

Produkten kom att revolutionera den grafiska formgivningen 
i offentlig miljö. Stockholms Centralstation lät montera en 
enorm tågtidtabell med tusentals vita och färgade siffror 
och bokstäver. Södersjukhuset, Folksam och Asea är andra 
exempel där systemet användes.



Idag är systemet utvecklat och den blå sammetsplattan ersatt 
av infärgad och spårfrästa gummiplattor som kan fås i fler 
olika färger. Systemet används idag mest i restauranger och 
barer men syns även i trendiga modebutiker, kontorsmiljöer 
och inredningsbutiker.

Systemet är flexibelt med mycket stora möjligheter att skapa 
en egen inredningsdesign. Gummiplattorna kan limmas direkt 
på väggen, sättas samman på stora ytor eller enkelt integreras 
i inredningen och ges ett unikt utseende med det breda utbudet 
av plastbokstäver och ramar i aluminium, rostfritt eller trä.

På 1950-talet kunde man se de karakteristiska vita plast-
bokstäverna överallt. På restauranger, snackbarer, Ring-
barer, frisörer och livsmedelsbutiker.

Produkten exporterades över hela Europa och till Kanada. 
I början av 1950-talet kom en förfrågan från FN som ville 
utrusta hela FN-skrapan med skyltsystemet, men något 
kom emellan och det blev inga dörrskyltar med vita plast-
bokstäver i FN-skrapan i New York…

P3N är Sveriges största leverantör av systemet och lager-
håller de vita plastbokstäverna i fler olika storlekar. Dess-
utom finns ett unikt sortiment av infärgade plastbokstäver 
i varierande storlekar. Det är över 30 år sedan man slutade 
gjuta bokstäverna i färg och hela det kvarvarande lagret av 
färgade bokstäver finns idag hos P3N.
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P3N System AB

Västbergavägen 24

126 30 Hägersten 

Kontakta oss för mer information om skyltsystem och skyltlösningar eller med frågor om just dina önskemål.

Återförsäljare

08-545 689 80

www.p3n.se




