
Alla kunder är unika
och har olika behov

För beställning eller support kontakta oss på

0525-140 50 eller gekab@gekab.se

Alla våra produkter hänger ihop på ett förnuftigt sätt och man har alltid möjlighet att bryta loss enskilda märken och skyltar utan att störa ordningen. 

Produkterna packas även i speciellt framtagna plastfickor i A-4 format. Montören har full kontroll från början till slut, inget letande.

Via GEKAB´s Print shop kan du tillverka skyltar till apparatskåp och elcentraler med mera. Du kan själv designa utseendet på skylten eller välja 

bland ett stort antal färdiga mallar.

Som standard levereras skylten med klister på baksidan men du kan även välja håltagning för montering.

Det finns ett stort utbud av de olika produkterna i både storlek och färg.

Använd webbapplikationen för att skapa kabelmärkningar eller graverade skyltar.

Flexibilitet / Inläsningsservice

Det är absolut inget krav att beställning sker på webben.

Har du underlaget redan i någon form av tabellformat

(excel eller liknande) kan du enkelt dra-och-släpp filerna via 

applikationen.

Beställning

Vi har tagit fram en programvara on-line på webben, 

där man mycket enkelt kan generera sin beställning.

- Var du än befinner dig

- När som helst på dygnet

Logistik och leverans

Vi erbjuder snabba leveranser.

Ordrar som är beställda före kl. 14.00 levereras redan samma dag.

Vi har lagt in möjlighet för dig som kund att själv styra sorteringen.

Vi packar alla kort i speciellt framtagna plastfickor

där varje kort har sin givna plats.

Skall ni märka kabeln endast i båda ändarna packar vi
märkena i två identiska omgångar, en för respektive ände.

Elektroskandia

Beställ och hämta dina märkningar i din närmaste Elektroskandia butik

dagen efter din beställning.

Varuprov

Du kan enkelt beställa ett varuprov 

helt kostnadsfritt.

GEKAB's internetbaserade märkningssystem erbjuder ett komplett system för graverade skyltar, kabelmärkning, rostfri 

kabelmärkning, samt partmärkning / ledarmärkning.

Allt kundanpassat med leverans inom 24 timmar i färdiga jobbpack.

Som partner med Gekab kan Elektroskandia erbjuda ett komplett tjänst för 

märkningar.  Helt kundanpassat och flexibelt.
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