
Golvmärkning
Dekal

Tryck

Rulle

Varsel

Placering

Återvinning

www.kortsystem.se

Asfalt

Informationshållare

v2.02 16-09-01



Rulle

För fler variationer och färger besök vår hemsida www.kortsystem.se

Dekal
Märkning av golvytor med enfärgade dekaler

Tryck
Skapa unika dekaler med valfritt tryck och färg

Heldragna enfärgade linjer och varningslinjer

Använd dekalen för att märka upp fristaplingsytor och för att avskilja delar av golv för olika 
verksamheter. Dekalen passar även bra till att markera svängradie för dörrar och installationer som 
inte får blockeras. Pilen används för att markera flödesriktning och foten för gångstråk.
Kombinera de olika färgerna – t ex gult för ytor som är tillåtna att använda och rött för ytor som ej 
får användas för uppställning.

Lagervara

Använd de tryckta dekalerna på samma sätt som de enfärgade. De gulsvarta signalerar skärpt 
uppmärksamhet och varning. I vårt sortiment finns ett antal storlekar och former, men då de är en 
beställningsvara finns möjlighet för specialformat. Färg och information att trycka väljer du själv t.ex 
– lagerplats (med eller utan streckkod, checksiffra eller pil) – plockordning m.m.

Beställningsvara

Heldragna linjer används för att göra en strikt uppdelning av ytor.  Exempel: truck- och gångtrafik 
skall hållas åtskilt, maskiner skall ha ett visst kringområde och verksamheter skall inte blandas.
Använd de heldragna linjer på samma sätt som dekalerna. De gulsvarta signalerar skärpt 
uppmärksamhet och varning.
Heldragna linjer på rulle finns även i efterlysande utförande att användas om utrymningsvägar skall 
signaleras vid strömavbrott.

Lagervara

Urval från vårt FMP sortiment

Urval från vårt FM sortiment

Urval från vårt FM & FMP rulle sortiment

Vårt FM sortiment finns i olika färger



Golvmarkeringar
Exempel på hur golvmärkning kan användas

Vid frågor ring oss på 0371-222 444



Återvinning

Placering

Du kan också maila oss på info@kortsystem.se

Varsel
Märkning för påbud, varning, förbud, nöd, brand och fara

Visualisera var saker hör hemma

För en hållbar framtid

En tydlig märkning av varsel på arbetsplatsen förebygger skador och olyckor och skall därför 
göras med stor omsorg. De senaste åren har antalet symboler utökats rejält, bland annat har en ny 
ISO-standard kommit. De symboler som finns på vår hemsida har vi i lager för omgående leverans, 
men hittar du inte det du söker så kontakta oss – vi har fler – alla är inte upplagda på hemsidan.

Lagervara

En grund för ordning och reda är att var sak har sin plats. 
Våra placeringsdekaler innehåller en 3-dimentionell illustration tillsammans med en beskrivande 
text av föremålet – svår att missförstå.
En oväntad sida av att börja märka upp platsen, var saker skall förvaras när de inte används, 
är att antalet hjälpmedel kan minskas, tid för att leta minimeras och verksamhetens blir effektivare.

I vårt sortiment finns många vanligt symboler och antalet ökar hela tiden.

Lagervara

Att skilja på olika avfallstyper är en vinst för både företaget och miljön. Märk upp platserna med rätt 
återvinningsdekal så blir det lätt att göra rätt från början och tidsödande eftersortering undviks.

Lagervara

Urval från vårt PDF sortiment

Urval från vårt VMF sortiment

Urval från vårt PDF sortiment

För fler symboler se vår broschyr Varselmärkning eller vår hemsida



Asfalt
Golvmärkning för asfalt och rå betong

Informationshållare

Vid behov av annan märkning kontakta oss på Kortsystem

Typiska användningsområden är lagertält med asfalt och lokaler där golvet inte har ytbehandling 
eller uppvärmning.

FMA tillverkas av en mjuk vinyl som formar sig mot ett ojämnt underlag. Klistret är starkt och klibbigt 
med egenskapen att den smälter in i asfalten vilket ger god vidhäftning.

- Etiketten lamineras för att skydda mot slitage 
- All vår golvmärkning går att få i FMA utförande 
- Enkel montering.

Beställningsvara

Med egen trycksak och informationshållaren IBF och IBK kan du anslå information på golv och 
byta då behov uppstår.

- IBF har fyra slutna sidor och används då informationen är konstant.1
- IBK har tre slutna sidor och tillåter byte av information.2

Finns i två storlekar passande A5 och A4 ark. 
Produkterna har en gul kant på 40 mm – enkel montering.

Beställningsvara

Etiketthållare för golvytor
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Exempel på vårt FMA sortiment



Framtiden?

Storlekar & Färger
Olika format och alla grundfärger

Material
Laminerad självhäftande golvmärkning

Produkter som inte finns än!

Kortsystem i Gislaved AB
Verkstadsgatan 6 • Box 277 • SE-332 25 Gislaved
Telefon +46(0)371-222 444 • Telefax+46(0)371-804 22
info@kortsystem.se • www.kortsystem.se

Produkterna görs av vinyl med självhäftande baksida som täcks av ett kraftigt laminat som skydd. De 
levereras med ett papper på baksidan, på ark, styckvis eller rulle.

IBF & IBK består av en matterad PVC skiva som motverkar reflexer – baksidan är försedd med en 38 mm 
bred dubbelhäftande tejp med god vidhäftningsförmåga. 

Vid montering rengör golvytan.
Vid montage av rulle var noggrann i planeringen.

Dekal, Tryckt, Rulle och FMA
Finns i två storlekar, FM 60 och FM 90, där FM 60 baseras på en 60 mm rund form och FM 90 baseras på 90 
mm rund form. De båda storlekarna finns i formerna rund, oval, hörn, T-hörn, kryss, pil och fot.

Rullarna är antigen 60 eller 90 mm breda. Längden för enfärgade är 25 meter och, de med tryck 24 me-
ter. Den efterlysande rullen finns i 88 mm bredd och 10 meters längd.

Färg: gul, grön, röd, blå och vit samt gul/svart och röd/vit för rullar. FMA finns i vit och med valfri färg i tryck 
(gäller ej efterlysande rulle).

Varsel, Placering, Återvinning, IBF & IBK
Stående A4 och A5. IBF och IBK har en 40 mm kant runtom det aktuella formatet och kan användas både 
stående och liggande..

Färg: varselmärkningens färg följer ISO och AFS standard, placeringsdekalerna är blå med vit symbol och 
återvinning är grön med vit symbol. IBF&IBK har en gul kant.

Vilka produkter finns och vad behöver nyskapas? Vårt utbud av produkter för märksystem inom golv växer 
hela tiden. Krav på funktion och placering kräver nya lösningar – i detta arbete behövs det dialog med 
kunder och leverantörer.

Exempel på nyheter är våra produkter FMA respektive IBF&IBK och att vi skapar nya symboler för varsel- 
och placering.

Kontakta oss för mer information.


