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Fasadeskilt
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Veggmontert skilt festet med distanser på veggen. 
Logo kan være laserskåret eller i folie montert på plate. Skiltet kan også produseres som lyskasse.



5

To-sidig veggmontert skilt festet med brakett på veggen. 
Logo kan være laserskåret eller i folie montert på plate. Skiltet kan også produseres som lyskasse.
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RYGGE BIBLIOTEK

RYGGE BIBLIOTEK

2-delt skilt.  Del 1 med logo er like stor for alle. Del 2 med navn tilpasses.
Logo kan være laserskåret eller i folie montert på plate. Skiltet kan også produseres som lyskasse.
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RYGGE BIBLIOTEK

2-delt skilt.  Del 1 med logo tilpasses hvert bibliotek. Logo i 3D monteres på  skiltet.
Skiltet kan også produseres som lyskasse med lys i biblioteksnavn og logo.
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Logo i 3D festet til veggen med brakett. Kan produseres med lys.
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RYGGE 
BIBLIOTEK

Veggmontert skilt. Skiltet tilpasses de ulike bibliotekene.
Logo kan være laserskåret eller i folie montert på plate. Skiltet kan også produseres som lyskasse.
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TUNE Bibliotek - Før/etter
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RYGGE Bibliotek - Før/etter
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FREDRIKSTAD Bibliotek - Før/etter
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ONSØY Bibliotek - Før/etter
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Åpningstider
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Åpningstider
Monteres rett på inngangsdøren med foliebokstaver i frostet eller hvit folie.
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Åpningstider
Monteres rett på inngangsdøren med foliebokstaver i frostet eller hvit folie.
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Bukkeplakater
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Bukkeplakater - Budskap med åpningstider eller en invitasjon inn i biblioteket
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Hei!
Biblioteket 

er ÅPENT
Velkommen inn!

ÅPNINGSTIDER:
Mandag ............ 10.00–15.30
Tirsdag ............ 13.00–20.00
Onsdag ............. 10.00–15.30
Torsdag............. 13.00–15.30
Fredag............... 13.00–15.30

Hei!
Biblioteket er 
ÅPENT...

Kom inn og lån 
en bok, da vel!

Orange bukkeplakater
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Hei!
Biblioteket 

er ÅPENT
Velkommen inn!

ÅPNINGSTIDER:

Mandag ............ 10.00–15.30
Tirsdag ............ 13.00–20.00
Onsdag ............. 10.00–15.30
Torsdag............. 13.00–15.30
Fredag............... 13.00–15.30

Hei!
Biblioteket er 
ÅPENT...

Kom inn og lån 
en bok, da vel!

Samme som forrige, men med sort bakgrunn
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Vindusdekor/
avskjermning
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Mønster i frostet folie til dekor på vindusflater. 
Kan brukes for å hindre innsyn til møterom stillerom, møterom etc.
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Mønster i frostet folie til dekor på vindusflater. 
Kan brukes for å hindre innsyn til møterom stillerom, møterom etc.
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Mønster i frostet folie til dekor på vindusflater. 
Kan brukes for å hindre innsyn til møterom stillerom, møterom etc.
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Kategoriskilt
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Romaner

Romaner
Kategoriskilt - skiltene skal være enkle og lett synlige, men ikke stjele for mye av oppmerksomheten i biblioteket.
Skilt plassert i støtte med slisse / knekt i vinkel med tekst i folie.
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Romaner

Skjønnlitteratur

Krim og spenning Barne- og ungdom

Internett og spill Dikt og lyrikk

Toaletter

Informasjon

Informasjon

Skjønnlitteratur

Kategoriskilt - eksempler på div. kategoriskilt.

Henvisningsskilt synes 
ikke hensiktsmessig som 
en generell guide for
bibliotekene i Østfold. 
Det samme gjelder bruk av 
gulv som kommunikasjons-
flate. Dette må evt tilpasses
individuelt og lokalt.
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Toaletter

Toaletter

Henvisningsskilt - kan også få en annen farge for å skilles fra øvrige skilt.
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Alfabetmarkering
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A C ØA C Ø

Bokstavmarkering - kassetter til å sette inn i hyllene

A C Ø
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A A A

Bokstavmarkering - kartotekkort som stikker ut mellom bøkene.
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Hylle-teaser
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H
er står det en god bok!

D
enne boka bør du lese!

For deg som
 liker krim

!

A
nbefalt av bibliotekaren!

H
er står det en god bok!

D
enne boka bør du lese!

For deg som
 liker krim

!

A
nbefalt av bibliotekaren!

Laminerte teasere med ulike budskap.
Kortene er to-sidige og kan plasseres i hyllene for å skape stoppeffekt og for å fremheve enkelte bøker.
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Endegavler
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K
rim

 og spenning

Skjønnlitteratur
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Internettstasjon
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Diverse
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Hylleforkant for ryddig merking av hyller
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Plexirammer med informasjon i hyllene. 


