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Bolt neve:
EGYÉB TÁBLÁK
18 éven aluliak dohányárut nem vásárolhatnak
18 éven aluliak nem dohányozhatnak
18 éven aluliak szeszesitalt nem vásárolhatnak.
18 éven aluliakat és ittas vendéget szeszesitallal nem szolgálunk ki
A bejárat 5 m-es körzetében ...
A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett
A dohányzás káros az egészségre
A dohányzás megengedett
Adószám kötelezõ
A hatályban lévõ törvény alapján...
A kirakat rendezés alatt áll!
Állatbarát hely
A pultnál dohányozni Tilos !
Áfás számla igényét kérjük elõre jelezze!
Árengedmény %
Áruátvétel miatt zárva
Árubeszerzés miatt zárva
Áruszállítás folyamatban
Az árak Forintban értendõk és tartalmazzák az ÁFA-t
Bankkártya elfogadóhely
Bankkártyával, üdülési csekkel ... szándékát ...
Biotermék
Dohányzóhely Smoking area
Elsõsegélyhely
Ebédszünet (gumis 1 oldalas)
Fotózni, videózni tilos
Frissen fertõtlenítve
Ha Ön gyûlöli az erõszakot..
Hitel nincs
Idegeneknek tilos a bemenet
Kamerával megfigyelt terület
Kártyajátékban, és nyerõautomata használatában...
Kategória (osztálybasorolás helyett van)
Kerékpárt a falhoz támasztani tilos
Kérem csengessen
Kiszolgálás a pultnál
Légkondicionált helyiség
Mentõk Tûzoltók Rendõrség tel.
Nemdohányzó helyiség !
Nemdohányzó intézmény !
Nemdohányzó munkahely
Névnapos
Önkiszolgáló
Panaszával fordulhat (1 sor gumis)
Pénzt nem váltunk
Pénztártól való távozásután reklamációt nem...
Rádiótelefon használata tilos!
Riasztóval felszerelve
Reklamációt csak blokk ill. számla....
Sale Akció
Szerencsejátékban 18 éven aluliak...
Szeszesital helyben...
Szabadság miatt zárva
Szájmaszk használata kötelező!
Tilos a dohányzás
Tiszta udvar rendes ház
Tisztelt vásárló! Számlatömböt....
Tûz esetén értesítendõ: ...
Üzemen kívül!
Üzletünkben ...% felszolgálási díjat számolunk fel.
Vásárlók könyve
Veszélyes hulladék
Védõeszköz használata kötelezõ
Vigyázz a kutya harap, a humorosak is
Vigyázz csúszik!
Vigyázz harapós kutya!
Vigyázz lépcsõ!
WIFI zóna
Zártkörû rendezvény

Humoros táblák - összes
Öntapadós kampó 1x1 cm
TOVÁBBI TÁBLÁK
Nyitva t. 7 napos
Nyitva t. H-P, Sz (számokkal)
Nyitva tartás cégtulajdonos (számokkal)
Nyitva - Zárva ( 2 oldalas )
Rögtön Jövök (2 oldalas) -ebédelni mentem
Akciós ( kis tábla )
A vásárló panaszával észrevételével
A vásárló panaszával élelmiszeres
Többnyelvû tábla: Tilos a dohányzás (30x17,5 cm)
Többnyelvû tábla: Dohányzásra kijelölt hely (30x17,5 cm)
Többnyelvû tábla: Tilos a dohányzás A/4 (21x30 cm) 39/2013 Korm.rend.
Többnyelvû tábla: Doh. kijelölt hely A/4 (21x30 cm) 39/2013 Korm.rend.
Tűz- és robbanásveszély (30x17,5 cm)
Tűzveszély (30x17,5 cm)
Zimmer frei
Appartman frei
Haus frei
Szoba kiadó
Apartman kiadó
Ház kiadó
Kiadó 50x35 cm
Eladó 50x35 cm
Építési tábla 35x50 cm
Magánt. No parking 50x35 cm
Kapubejáró 50x35 cm
Sale Akció 50x35 cm
Az intézmény egész ter. tilos a doh. (35x25 cm)
Építési tábla (35x25 cm)
Idegeneknek belépni tilos! (35x25 cm)
Kamerával megfigyelt terület (35x25 cm)
Kérem a bejáratot szabadon hagyni (35x25 cm)
Kiadó (35 x 25 cm)
Eladó (35 x 25 cm)
Kutyával õrzött terület (35x25 cm)
Magánparkoló (35x25 cxm)
Magánterület belépni tilos! (35x25 cm)
Magánter. No parking (35x25 cm)
Megállni tilos! Az illetéktelenül itt tartózkodó (35x25 cm)
Megállni tilos kivéve... (35x25 cm)
Nyitva - Open (35x25 cm)
Riasztóval és kamerával megfigyelt... (35x25 cm)
Sale Akció 35 x 25 cm
Szemét lerakása hatóságilag tilos! (35x25 cm)
Tilos a dohányzás (35x25 cm)
Vigyázz! Autó (35x25 cm)
Vigyázz harapós kutyák (35x25 cm)
Köjálos szettek (minden fajta csomag. egy árban) összesen:
alap
bővítés
fázisos
hűtőhőmérséklet
Papírrekesz plusz csomag / csomag
Foglalt-Reserviert tábla fa
Dohányzó fahasáb
Nemdohányzó fahasáb
Mûanyag árjelzõ talpas
Mûanyag árjelzõ öntapadós
TŰZVESZÉLYESSÉGI TÁBLÁK 40x25 cm, kemény műanyag
tűzveszélyességi osztályba sorolás tábla 25x40cm
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
Tűz- és robbanásveszély tábla
Dohányzás, nyílt láng... tábla
T -betű mágneses 25x25 cm
FLUORESZKÁLÓS TÁBLÁK
Men. irány fel lépcsõ balra
ABC porral oltó
Men.irány le lépcsõ balra
Doh. nyílt láng haszn. tilos!
Nyíl
Széndioxiddal oltó
Tûzcsap
Kijárat
Tûz- és robb.veszély...
Men . irány balra
Tûzjelzõ
Men. irány jobbra
Tûzoltókészülék
Men . irány balra lépcsõs
Vészkijárat
Men. ir á ny jobbra l é pcs õ s
Vízzel oltani tilos!
Men . irány fel
Men . irány le
ÁRTÁBLÁK
Ártábla 9-rekeszes
Ártábla 32-rekeszes
Fagyis extra 9 rekeszes
Krétás árlap hu llámos anyagon
Krétás árlap sima anyagon
Papírcsík plu szban / csomag

Ártábla 15-rekeszes
Akció-Ajánlat (nagy 9-es)
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MATRICÁK MEGRENDELÕLAP ÉS LELTÁRÍV 2021

"A" MATRICÁK (8,3x8,7 vagy 14x5 cm-es)
230V
Hambu rgerrel bejönni tilos
400V
Húzni
Behajtani tilos piktogram
Iroda
Bejárat
Kamerával megfigyelt terület
Belépni tilos 14x5 cm
Kérjük ügyeljen a tisztaságra
Belépni tilos 8,3x8,7 cm
Kijárat
Biotermék
Klímás helyiség
Biztonsági öv kötelező
Ku tyát behozni tilos!
Bu kósisakban bejönni tilos!
Mágnescsík
Csengő
Méreg
Dohányzásra kijelölt hely
Mobiltelefon tilos!
Étkező
Mosdó
Fagyival bejönni tilos
Nem ivóvíz / ivóvíz
Fényvisszaverős csík fehér
Nem ku tya WC
Fényvisszaverős csík piros
Öltöző férfi
Főkapcsoló
Öltöző női
Gázfőcsap
Pénzt nem váltu nk

"B" MATRICÁK (10X10 CM)
230V
400 V
230 V Főkapcsoló

Polc terhelhetősége
Privát
Raktár
Reklámanyagot nem kérünk
Riasztóval védve
Sárga fekete csíkozás
Stop tábla
Su gárveszély
Személyzeti
Takarítószer tároló
Tilos a dohányzás!
Tisztítószerek
Toalett
Tolni
Tűzcsap
Tűzjelző
Tűzoltókészülék

Gu mikesztyű kötelező
Gyermek az au tóban (9,5x8,5 cm)
H betű belülről ragasztós (13x9 cm)
H betű Eu -s (12x8 cm)
H betű kívülről ragasztós (13x9 cm)
H betű zászlós (12x8 cm)
Kérem becsu kni
Kérjük tartson min. 1,5 m távolságot

"A" MATRICÁK
Tűzeseti főkapcsoló
Vigyázz a ku tya harap
Vigyázz küszöb
Vigyázz lépcső!
Vigyázz nagyfeszültség
Vigyázz!
Vöröskereszt
WC kalapos grafikás férfi
WC kalapos grafikás női
WC pálcikaemberes férfi
WC pálcikaemberes női
Zöldkereszt
Zu hanyzó férfi
Zu hanyzó női

Magyar címer (8,5x11,5 cm)
Mentők Tűzoltók stb hívószámok
Nagy Magyarország (14x9,3 cm)
Rokkant piktogram
Szájmaszk kötelező
Szelektív hu lladék
WI-FI zóna

400 V Főkapcsoló
A dohányzás súlyosan károsítja….
Bankkártya elfogadóhely
Elsősegély felszerelés
Eu matrica (11x7 cm)
"C" MATRICÁK (25X17,5 CM)
1,5 m Távolságtartás
A bejárat 5 m-es körzetében...
A gép hatósu garában tartózkodni tilos
A gépet csak vizsgázott személy kezelheti
A helyiségben klíma üzemel
Arcvédő használata kötelező
Au tó kijárat
Belépni tilos!
Botlásveszély
Csúszásveszély
Dohányzás és nyílt láng használata
Dohányzásra kijelölt hely
Egyéni védőeszközök használata kötelező
Elsősegélynyújtó hely
Építési terület...
Füstszakasz-határ
Hajvédő használata kötelező
Hallásvédő használata kötelező
Hu lladék feliratok
"D" MATRICÁK
Dohányzásra kij. hely 39/2013 Korm.rend. (21X30 CM)
Extra fűszeres (23x33 cm)
Fűszeres matrica (23x33 cm)

Tilos a dohányzás 39/2013 Korm.rend. (21x30 cm)
Tűz - és robbanásveszély (30x17,5 cm)
Tűzveszély (30x17,5 cm)

"F" MATRICÁK (UTÁNVILÁGÍTÓS-FLUOR)
ABC porral oltó (23,3x8,3 cm)
Csak nyíl (20x17,5 cm)
Dohányzás és nyílt láng használata tilos!
Kijárat (25x11 cm)
Men. irány balra (25x11 cm)
Men. irány jobbra (25x11 cm)
Men.ir.balra lépcs. (25x11 cm)

Men.ir.jobbra lépcs. (25x11 cm)
Men. irány fel (25x11 cm)
Men. irány le (25x11 cm)
Men. ir. fel lépcs. balra (25x11 cm)
Men. ir. le lépcs. balra (25x11 cm)
Széndioxiddal oltó (23,3x8,3 cm)
Tűzcsap (12,5x17 cm)

Tűz- és robbanásveszély... (17,5x12,5 cm)
Tűzjelző (12,5x17 cm)
Tűzoltókészülék (12,5x17 cm)
Vészkijárat (25x11 cm)
Vízzel oltani tilos! (17,5x12,5 cm)

Ku tyával őrzött terület
Magánparkoló
Magánterület belépni tilos!
Magánterület No parking
Megállni tilos! Az illetéktelenül itt tartózkodó....
Megállni tilos kivéve vásárlóink vendégeink
Nyitva - Open
Riasztóval és kamerával védett terület

Sale akció
Szemét lerakása hatóságilag tilos!
Tilos a dohányzás
Tilos a dohányzás 39/2013 Korm.rend.
Vigyázz au tó!
Vigyázz harapós ku tyák

"G” MATRICÁK (35X25 CM)
Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!
Dohányzásra kijelölt hely 39/2013 Korm.rend.
Eladó
Építési tábla matrica
Idegeneknek belépni tilos!
Kamerával megfigyelt terület
Kérem a bejáratot szabadon hagyni!
Kiadó
"K" MATRICÁK (11,5x16,5 CM)
A bejárat 5 m-es körzetében tilos a dohányzás
A berendezés érintése életveszélyes
Adószám kötelező
Az épületben napelem üzemel ...
Állatbarát hely
Áramütés veszélye
Baba az au tóban sárga
Belépni tilos
Biológiai veszély
Elsősegély
Férfi WC
Forró tárgy vagy felület
"ÖNTAPADÓS BETŰK"
Öntapadós betűk 1 cm-től 5 cm-ig/lap

Kérlek ne csúfítsd el ezt a helyet...
Légzésvédő használata kötelező
Madarak
Magánterület
Magyar címer (16X23 cm)
Megállni tilos kivéve ...
Megállni tilos! Az illetéktelenül itt tartózkodó ...
Mérgező anyag
Mozgó gépbe nyúlni tilos
Mu nkagép közlekedés
Nemdohányzó mu nkahely
P betű
Privát
Riasztóval és kamerával védett …
Segélyhívószámok
Szájmaszk használata kötelező!
Szelektív hu lladék
T betű
Térfigyelő kamera

"B" MATRICÁK

"C" MATRICÁK
Tilos a dohányzás
Többnyelvű matrica: Tilos a dohányzás!
Többnyelvű matrica: Dohányzásra kijelölt hely
Tűz és robbanásveszély
Tűzoltókészülék
Tűzvédelmi besorolás A; B; C; D; E
Tűzszakasz-határ
Tűzeset káreset bejelentése
Ügyfél parkoló
Üzemi terület …
Védőcipő használata kötelező
Védőkesztyű használata kötelező
Védőkötény használata kötelező
Védőru ha használata kötelező
Védősisak használata kötelező
Védőszemüveg használata kötelező
Veszélyes terület
Videokazetta sorszámok
Vigyázz villanypásztor
"D" MATRICÁK
Leltári szám (23x33 cm)
Magyar címer (23x33 cm)
Magyar ékezetes billentyû zet(17x10 cm)

"F" MATRICÁK

"G” MATRICÁK

Gáz főelzáró
Gu mikesztyű használata kötelező - kétnyelvű
Ingyen Wifi
Kamerával megfigyelt terület
Kazánház idegeneknek belépni...
Kérjük tartson min. 1,5m távolságot - kétnyelvű
Kéz sérülésének veszélye
Méreg
Ne dobd a WC-be
Női WC
Radioaktív anyag
Reklámanyagot nem kérünk

8 cm-es betű/csomag

"K" MATRICÁK
Riasztóval védve
Segélyhívószámok
Szájmaszk használata kötelező - kétnyelvű
Törölköző csere
Tűz esetén a lift használata tilos!
Tűzeseti főkapcsoló
Veszélyes hu lladék
Vigyázz! 230V
Vigyázz! 400V
Villámjel
WIFI zóna kóddal

10 cm-es betű vagy szám cs.

"ÖNTAPADÓS BETŰK"

