
Vi skyltar om. Hela tiden.





En skylt bär budskap som vi vill ta del av! Skyltar hjälper oss 
att välja, att hitta, eller ger oss annan information vi söker. 
Varje dag betraktar vi massor av skyltar i olika storlekar och 
former. Skyltar är en så vanlig del av vår miljö att vi knappast 
reflekterar över deras närvaro. Men tänk vad svårtillgängligt 
vårt samhälle skulle bli utan all information vi får via skyltar.

Men det gäller att noga anpassa skyltens utformning till 
det syfte den har. Ibland kan skyltens design vara lika viktig 
som budskapet. Andra gånger är skylten bara en enkel och 
diskret bärare av informationen.

Vi har under åratal arbetat fram flera olika skyltsystem 
för mängder av områden och ändamål. Vi har förändrat, 
förädlat och förfinat för att nå optimal estetik, funktion och 
ekonomi i våra produkter. Vi kan idag erbjuda ett av mark-
nadens bredaste sortiment av standardiserade skyltsystem, 
utbyggbara och kompatibla för alla miljöer och ändamål.

Entréer, trapphus, hissar, våningsplan, dörrar, kontor, sjukhus, 
idrottsanläggningar. Listan kan göras hur lång som helst på 
miljöer som behöver skyltar av något slag. 

SkyLtSyStEM InoMhuS

Med vårt breda ALLSEt-program skapar vi funktionella och 
estetiska lösningar för de flesta behov. Systemet är mycket 
flexibelt och kan kombineras på många olika sätt för att skapa 
enhetlighet och elegans.

Vi representerar också danska DanSign, med ett imponerande 
stort skyltsystem i ledande design. Med modern formgivning 
och avancerad produktionsteknik attraherar DanSign kunder i 
hela världen.

om inget färdigt skyltsystem passar dig, så skräddarsyr vi en lös-
ning helt enligt dina önskemål om material, design och funktion.

SkyLtSyStEM utoMhuS

Det finns nog ingen plats där utbudet av skyltar är större 
än i en storstadsmiljö. tusentals skyltar i de mest skiftande 
storlekar, färger och utseende konkurrerar om vårt intresse. 

trafikmärken, vägskyltar, reklamskyltar, informationstavlor, 
banderoller och rörliga bilder är bara några exempel på all 
den information vi möter.

P3n kan med sitt breda sortiment ge dig allt från en enkel 
textskylt till möjligheten att skapa en unik design helt efter 
dina önskemål och behov – hela vägen från idé och utform-
ning till produktion och montering av din skylt.





ALLSEt orIgInAL – Vårt EgEt SyStEM!

Entrén i en fastighet ska välkomna och informera. Besö-
karen vill ha information om namn, avdelningar, företag 
etc. Ett funktionellt trappregister är enklaste och många 
gånger bästa sättet att presentera informationen på.

Allset original och Allset Woodline trappregister är vårt eget 
system med oöverträffad flexibilitet och kvalité! I kombination 
med något av våra textsystem ger Allset original marknadens 
bredaste sortiment av standardstorlekar.

Skåpen kan utrustas med spårprofiler i många olika stor-
lekar för att ge optimal valfrihet och möjlighet att skapa ett 
unikt utseende.

Välj ett enkelt, tvådelat eller tredelat register. trappregister 
kombinerat med anslagstavla, eller kanske den unika gummi-
tavlan med klassiska lösa plastbokstäver! urvalet är mycket 
brett och kombinationsmöjligheterna stora.

Allset original tillverkas i natur eller guldanodiserad alu-
minium som standard. Vill du hellre ha ditt skåp i rostfritt, 
mässing, koppar eller valfri lack så ordnar vi det mot ett 
mindre tillägg.

Allset Woodline finns som standard i Ek, Björk eller betsad Bok. 
Föredrar du andra träslag tillverkar vi det mot beställning.

Väljer du ett register med anslagstavla kan det anpassas för 
stift eller magnet. Som standard levereras anslagstavlorna 
med självhäftande korkimitation.

Samtliga register kan kompletteras med en separat anslags-
tavla i samma utförande och format för att trapphuset ska 
få ett enhetligt utseende.

Som tillval kan du välja en särskild rubriklamell med t.ex 
adressuppgift, namnet på föreningen eller bostadsbolagets 
logotype.



nAturVårDSVErkEt

P3n fick uppdraget att producera skyltar till naturvårdsverkets 
huvudkontor i Stockholm och verkets lokalkontor i Östersund. 
uppdraget innebar projektledning, tillverkning och montering 
av skyltar utomhus och inomhus.

naturvårdsverket och arkitektbyrån Alsén arkitekter valde skylt-
serien DanSign. uppdraget vanns i konkurrens med två andra 
skyltleverantörer.

SkogSkyrkogårDEn

kyrkogårdsförvaltningen tillsatte en arbetsgrupp med 
uppgift att utforma och konstruera en skyltfamilj för Stock-
holms Stads kyrkogårdar. P3n fick uppdraget som inne-
bar projektledning, tillverkning, schakt- och mark arbeten 
och montering av samtliga skyltar. P3n samarbetade med 
kyrkogårdsförvaltningens arbetsgrupp och arkitekter  
under hela besluts- och produktionsprocessen - från idé 
till färdigställande.

Skogskyrkogården finns uppsatta på unesco:s världsarvs-
lista. Den känsliga miljön och de extra krav det medförde 
på såväl material, design och montering gör detta till ett 
unikt objekt i Sverige.      

Arkitekter i arbetet var Schibbye Landskap AB samt Format 
AB. Designansvarig byrå var SE-IDEA AB.

SIDA

P3n fick uppdraget att producera skyltar till SIDAs nya 
huvudkontor i Stockholm.

uppdraget innebar projektledning, tillverkning och mon-
tering av såväl utomhus som inomhusskyltar. Projektets 
arkitekt var Jan ytterborn på tengbom Arkitekter.

I projektet ingår en mängd olika skylttyper:

•  Alla konferensrum har skyltar ur serien DanSign och är 
även försedda med taktil punktskrift.

• Reliefbokstäver i akryl som även är taktila reliefbokstäver
• Hänvisningsskyltar i svart akryl
• Orienteringstavlor i glas med skuren text och karta i vinyl
• Toalettsymboler över hela dörrar i skuren vinyl
• Tygvepor med avdelningsnamn
• Dörrskyltar i akryl
• Folie på glas
•  Digitalt informationssystem
• Hänvisningsskyltar i form av markmonterade pyloner
• Ljusskylt på fasad utomhus



SÖDErtäLJE StADShuS

Södertälje Stadshus är det första i Sverige som byggdes efter 
den nya tillgänglighetslagen. Det innebär i korthet att perso-
ner med synhandikapp själva ska kunna ta sig in i, och runt i 
byggnaden med hjälp av ledstråk i gata/golv och med hjälp av 
taktila skyltar.

kommunens krav vid upphandlingen var att leverantören hade 
stor kompetens, och minst tre års erfarenhet från andra projekt 
inom området taktila skyltar. P3n visade sig just då vara den 
enda leverantören i Sverige som uppfyllde de hårt ställda kraven.

Arkitekt i projektet var BSk Arkitekter. Designansvarig byrå 
var Pangea design. tillgänglighetskonsult var helen nilsson, 
BBh Arkitekter.

kAtArInAhuSEt

katarinahuset är en av Stockholms mest kända fastigheter 
med landmärken som katarinahissen och restaurang gon-
dolen. Vi fick i samarbete med Pangea Design uppgiften 
att skylta om huset med vårt välkända Plansignsystem från 
Dansign. Pangeas design med färgkodningar gjorde detta 
till ett unikt och visuellt spännande projekt. Vi levererade 
allt från pyloner utvändigt till komplett hänvisning inomhus.

rEgErIngSkAnSLIEt

Arbetsmarknadsepartementet, näringsdepartementet och 
delar av regeringskansliets förvaltningsavdelning flyttade 
in I gamla centralposthuset på Vasagatan i Stockholm och 
vi fick uppdraget att leverera skyltarna till ca 1200 arbets-
platser och samtlig hänvisning inomhus. 

Förslaget ritades av Ahrbom & Partners Arkitektkontor 
och vi samarbetade vidare med regeringskansliets egna 
arkitekter och designers. huset består av sju huskroppar 
organiserade kring fyra gårdar, varav två är överglasade. 
En stor del av arbetet har gått ut på att skapa överblick och 
orienterbarhet i den något labyrintiska interiören.

ombyggnaden av Centralposthuset är Statens Fastighets-
verks största projekt hittills.



INOMHUS

Trappregister

Anslagstavlor

Portkodstavlor

Hisstavlor

Dörrskyltar

Tidningshållare

Postboxar

Broschyrställ

Menytavlor

Hänvisningsskyltar

Digitala infoskyltar

DanSign

Logotype- och företagsskyltar

Folie- och vinyl-lösningar

Taktila skyltar

Specialskyltar

UTOMHUS

Neon- Och Ljusskyltar

Fasadbokstäver

Emaljskyltar

Tid- och temperaturskyltar

Profilskyltar

Byggskyltar

Orienteringstavlor

Hänvisningsskyltar

Digital Infoskylt

Taktila Skyltar

DanSign

DEKALER

MÄRKSYSTEM

LAMINATSYSTEM   

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


