
Tilauksessa tulee ilmetä seuraavat tiedot:

⁃ Materiaali
⁃ Kilven väri
⁃ Kilven koko
⁃ Tekstin kirjainkorkeus
⁃ Fontti
⁃ Kiinnitys
⁃ Lakutustiedot

Materiaali
Kaiverrusmuovia on 0,8 mm, 1,6 mm tai 3,2 mm paksua.
Muovia on sekä ulko- että sisäkäyttöön, joten muistathan mainita mikäli kilvet tulevat 
ulos.
Hygieenisiin tiloihin, kuten sairaaloihin voi tarvita helposti puhdistettavaa pintaa, 
jolloin paras keino on tilata takaa kaiverrettuja kilpiä, jolloin kilven pinta jää 
tasaiseksi.

Kaiverrusmuoveja on 2- ja 3-kerroksisia. 2-kerrosmuovi on yleisesti käytetty silloin 
kun kilven takaosa ei tule näkyviin. Kolmikerroslevyä käytetään, mikäli kaiverrus 
halutaan kilven molemmille puolille.

Alumiini sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Alumiinia löytyy 0,5 mm, 1 mm ja 2 mm 
paksuisena. Yleisimmin käytetyt värit ovat musta, punainen, sininen, vihreä sekä 
alumiini. Alumiinin värisenä 0,5mm paksu ei ole UV-kestävää – muut värit 
ovat.Alumiini on anodisoitua, jolloin kilven pinnasta poltetaan anodisointi pois ja 
laserkaiverrettu teksti jää näkyviin valkeana/alumiinin värisenä.

Muista erikoismateriaaleista toivomme, että olet yhteydessä ennen tilauksen 
tekemistä, niin keskustellaan eri vaihtoehdoista.

Kilven väri
Yleisimmin käytetyt kaiverruslevyjen värivaihtoehdot löytyvät varastostamme ja 
maahantuojilta löytyy myös vähän harvinaisempiakin värivaihtoehtoja. Kaikki 
värivaihtoehdot löytyvät tästä esitteestä. Huomioithan, että erikoisempia värejä 
käytettäessä myös toimitusajat voivat venyä. Metallijäljitelmäväreillä saat 
loistokkuutta esim. toimiston nimikilpiin tai rintaneuloihin. Fontin väri määräytyy 
kilven pohjavärin mukaisesti.

Kilven koko
Joskus kilven koko on tarkkaan määritelty esim. postilaatikkokilvissä tai arkkitehtien 
ohjeissa. Kilven koko ilmoitetaan leveys x korkeus mm. Kun kilven koko on tarkkaan 
määritelty, tehdään kirjoituksesta sellainen, että se nätisti istuu kilven kokoon.

Tekstin kirjainkorkeus
Mikäli kilven koolla ei ole väliä, mutta halutaan tietyn kokoista tekstiä tai erikoista 
fonttia, niin annetaan kirjasin korkeus millimetreissä.

Fontti



Fontin voi valita oman mielen mukaan yleisimmin käytetyistä fonteista (Word, 
Illustrator yms.). Fontin väri määräytyy kilven pohjavärin mukaisesti.

Vastaanotettavat tiedostomuodot
Pidemmät kilpilistat on hyvä toimittaa Excel-tilauspohjallamme. Näin varmistat 
nopean toimitusajan. Logot ja omat kilpimallit toivomme parhaan jäljen 
saavuttamiseksi toimitettavan vektorigrafiikkana .ai, .eps, yms. tai sitten oikean 
kokoisena jpg-muodossa.

Kilven kiinnitys
Kilven käyttö määrittelee sen miten kilpi tulee kiinnittää kohteeseen. Tasaisella 
pinnalla kaksipuoleinen tarra pysyy yleensä oikein hyvin. Käytössämme ovat parhaat 
3M:n kaksipuoleiset teipit, joilla on erinomainen kiinnityskyky ja lämmönkesto. 
Kohteet, joissa kilpi voi joutua esim. jatkuvan tärinän kohteeksi voi ruuveilla 
kiinnittäminen olla järkevää. Tuolloin tarvitsemme tiedot reikien määrästä ja koosta. 
Kiskoihin tulevien kilpien mitat määritellään kiskojen urakorkeudesta. Useimmat 
venttiilikilvet ripustetaan joko nippusiteillä tai kuulaketjulla venttiileihin, joten niihin 
riittää usein yksi reilun kokoinen reikä. Mikäli tarvitset palloketjua lukkoineen, niin 
ilmoita ketjun pituus (esim. 15, 20 tai 25 cm) sekä tarvittava määrä.

Yhteys-, toimitus- ja laskutustiedot

⁃ Tilaajan nimi
⁃ Toimitusosoite, myös nouto mahdollinen
⁃ Laskutusosoite (meillä ei ole mahdollista ottaa vastaan pankkikorttimaksuja)
⁃ Mahdollinen tilausnumero
⁃ Mahdollisesti kohde tai muu merkki laskutusta varten
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