
1

Grafisk 
Profilmanual

Senast uppdaterad 2016-05-15



2 Lundstams Grafiska Profil

Lundstams ska profiliera sig i både lokala och regionala sammanhang. Vi skall uppfattas 
som ett seriöst och professionellt företag. För detta ändamål behövs en tydlig och 
gemensam identitet.

Denna identitet skapas bland annat genom en enhetlig grafisk profil. Den skall följas i all 
visuell kommunikation. Syftet är att oavsett sammanhang, så ligger den grafiska profilen 
dels som grund till att eliminera eventuella frågor kring färg, form och innehåll. Dels är 
den också en viktig grund att stå på för medarbetare och kunder gentemot massmedier och 
andra intressenter.

Den grafiska profilen omfattar reglerna för Lundstams logotyp, färger, teckensnitt, 
dokumentmallar, korrespondens- och skyltmaterial. Separat manual för dekaler finns.

Aktuell profilmanual finns att ladda hem som pdf-fil från www.lundstams.se. Detta 
dokument skall sändas till de reklambyråer, formgivare, tryckerier, annonsavdelningar 
med flera som Lundstams anlitar för produktion av det material som anges i denna 
manual. Lundstams korrespondensmaterial ska följa de mallar som finns i denna manual. 
Önskas dessa mallar vänligen kontakta undertecknad.

Med fördel kontakta oss om du har frågor kring den grafiska profilen.

Jenny Dahlberg
Lundstams Återvinning AB
jenny.dahlberg@lundstams.se

Enhetlig grafisk profil



3 Logotypen

Logotypen utgör grundstenen i en grafisk profil. Den skall vårdas och användas på ett konsekvent 
sätt för att stärka varumärket. Logotypen får inte ändras eller justeras. Den får heller inte använ-
das i löptext. Logotypen används i sin helhet och får inte plockas isär. Lämna fritt utrymme runt 
logotypen enligt nedan.

Placera logotypen på vit bakgrund vid användning på trycksaker, annonser, m m. 

Använd i huvudsak den liggande logotypen, den stående ”L”-logon ska ses som ett komplement. 
Logotypen får inte användas i andra färger än de som anges nedan.

Använd aldrig logotyper av filtypen .jpg, .png eller .gif för tryck. Dessa format är anpassade för 
bildskärmsvisning och är i regel oanvändbara trycktekniskt sett.

Frizon

Logotypens färger

Logotyper
Dessa två logotyper används i huvudsak.

Logotyper dotterbolag
PLM är dotterbolag och är en del av Lundstams Återvinning AB.

Då färgåtergivning inte är möjlig skall denna version användas.

Lämna alltid luft runt om logotypen enligt nedan.

Pantone 300 C
CMYK 100 44 0 0
RGB 0 121 193
WEBB 00 79 C1
RAL 5017
NCS 3070-R90B

Pantone 2717 C
CMYK 25 11 0 0
RGB 176 203 234
WEBB B0 CB EA

Logotypen är grundstenen i profilen

För dekalering av fordon detta gäller denna.

Komplementlogotyp
Används främst på flaggor, fordon. Silverlogon  används endast 
på 

Certifieringslogotyper
Endast dessa loggor får användas OBS vilka regler som gäller 
för varje logga.



4 Bumerangen

Använd bumerangen som fristående symbol och 
ej i anslutning till Lundstamslogon. Används endast 
vid dekalering av skåpsidor och tillsammans med text.
När bumerangen används tillsammans med 
texten (se exempel nedan) ska texten placeras till 
vänster (högerställd) i annonser. Undantag finns
för kuvert där texten ligger till höger om 
bumerangen och på våra visitkort där texten 
ligger centrerad under symbolen. Observera att 
den ljusblå färgen är samma som den ljusblå i 
Lundstamslogotypen.

Chaufför till
Sundsvall
S EN T  N O N S E Q U I  E S T I N I T  prat loreetuerat la 
am ex erostrud te miniat wis aliquis amcommo loreros 
num do ea facilla am er iniamcorem er si tie dunt in 
heniatem delit, sustrud euiscil landipit irit auguera-
esto euis nos dolore min utat ip et aliqrci te er iure 
modolore tatue enim do odiat.It ipit acil dolore minem 
venpit wisl ut. e dunt in heniatem delit, sustrud euiscil 
landipit irit augueraesto euis nos dolore min utat ip et 
aliqrci te er iure modolore tatue eni.

U M  D ELI Q U I S  D O  O D I A M  aut aute minci eu 
facil iniscil iscidunt am illuptate minit nostio core con-
seue eugiam quat ipsuscilit la am ero conum nos nos 
at. Duis ea conum veliquis elutem euip eugue molendi 
onulputpat accum aliquam consequ. Duis ea conum 
veliquis er inim vendiam vullutem euip eugue molendi.

Lundstams Återvinning AB
Box 5003, 831 05 Östersund

063 - 57  60  60
W W W. LU N D S TA M S . S E
KO N TA K T @ LU N D S TA M S . S E

Vår miljösymbol – en bumerang. Bumerangen är ett jaktredsakp, som återvänder 
till ägaren om den missar sitt mål, en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar 

för ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.

Vi söker dig!

Vi återvinner tidningar, wellpapp, olja samt pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar. Vi arbetar 
för ett resurssnålt och miljöanpassat samhälle. Läs gärna mer om oss på www.lundstams.se!

Bumerangens färger

Text som alltid skrivs intill Bumerangen:

Vår miljösymbol – en bumerang. Bume-
rangen är ett jaktredskap, som återvänder 
till ägaren om den missar sitt mål, en tidig 
form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för 
ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med 
andra jaktredskap.

Pantone 2717 C
CMYK 25 11 0 0
RGB 176 203 234
WEBB B0 CB EA

Pantone 370 C
CMYK 100 44 0 0
RGB 93 151 50
WEBB 5D 97 32

Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder till ägaren om den missar sitt mål, en tidig 
form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra 

Vår miljösymbol – en bumerang

jaktredskap



5 Profilfärger

Pantone 300 C
CMYK 100 44 0 0
RGB 0 121 193
WEBB 00 79 C1
RAL 5017
NCS 3070-R90B

Pantone 2717 C
CMYK 25 11 0 0
RGB 176 203 234
WEBB B0 CB EA

Pantone 370 C
CMYK 56 0 100 27
RGB 101 141 27
WEBB 65 8D 1B

Komplementfärger

Pantone  371 C
CMYK 58 9 95 64
RGB 79 111 25
WEBB 4F 6F 19

Pantone 180 C
CMYK 3 93 84 12
RGB 217 84 30
WEBB D9 54 1E

Pantone 1245 C
CMYK 7 37 99 19
RGB 213 159 15
WEBB D5 9F 0F

Våra färger ska man känna igen

Huvudfärger



6 Kundlöfte/Slogan

Vi har ett kundlöfte eller slogan som ska ligga i anslutning till det marknadsföringsmaterial 
vi producerar: Ditt lokala återvinningsföretag. Placering sker på ett sådant sätt att den är 
tydlig och kan läsas enkelt. Vårt kundlöfte skrivs med vårt profiltypsnitt Adobe Caslon Pro. 
Undantag finns på våra dekaler där typsnittet är Berthold Akzidenz Grotesk Extra Bold 
Condensed Italic. Kundlöftet har alltid stor begynnelsebokstav och skrivs utan tankestreck 
före. Den kan delas på två rader där radbrytningen sker mellan ”lokala” och ”återvinnings-
företag”. Den kan skrivas i huvudprofilfärgen mörkblå och svart.

På lastbilssidor.

I annonser.

På broschyrer.

Ditt lokala återvinningsföretag

Ditt lokala
återvinningsföretag

Vår miljösymbol – en bumerang. Bumerangen är ett jaktvapen, som återvänder till ägaren om den missar sitt mål, en 
tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra ”jaktvapen”.

Vi återvinner tidningar, wellpapp, 
olja samt pappers-, plast-, metall- och 
glasförpackningar. Vi arbetar för ett 
resurssnålt och miljöanpassat samhälle.

Rubrik
S EN T  N O N S E Q U I  E S T I N I T  prat lor 
eetuerat la am ex erostrud te miniat wis ali 
quis amcommo loreros num do ea facilla 
am er iniamcorem er si tie dunt in re min 
utat ip et aliqrci te er iure modolore tatue 
enim do odiat. niamcorem er si tie dunt in 
re min utat ip et aliqrci te er 

U M  D ELI Q U I S  D O  O D I A M  aut aute 
m ipsuscilit la am ero inci eu facil iniscil 
iscidunt am illupdiat. niamcoreinit nostio 

core conseue eugtate mr si tie dunt in re 
min utat ip et aliqrci te er iure modolore 
tatue enim do odiat. niamcoreinit nostio 
core conseue eugiam quat ipsuscilit la am 
ero conum nos nos at.

S EN T  N O N S E Q U I  E S T I N I T  prat 
loreetuerat la am ex erostrud te miniat wis 
aliquis amcommo lorerdiat. niamcoreinit 
nostio core conseue eugm ex erostrud te 
miniat wis aliquis amcommo lorerd.

Lundstams Återvinning AB
Box 5003, 831 05 Östersund

063 - 57  60  60
W W W. LU N D S TA M S . S E
KO N TA K T @ LU N D S TA M S . S E

Ditt lokala
återvinningsföretag

Ditt lokala
återvinningsföretag

ww
w.

re
kl

am
ol

og
i.s

e

[Kundnamn]

Kundlöftet stärker vår identitet



7 Teckensnitt

En viktig del i Lundstams grafiska profil är typografin. Den spelar stor roll för att skapa 
igenkänning och bör användas konsekvent. Lundstams huvudteckensnitt är Adobe 
Caslon Pro. Teckensnitten får ej förvanskas genom överdrivet bokstavsmellanrum eller 
genom förvrängning. I alla interna kontorsdokument som skapas i Word, PowerPoint eller 
liknande finns Calibri som komplementtypsnitt.

Följande typsnitt används i allt trycktmaterial, t ex annonser, produktblad, 
broschyrer och skyltning:

Adobe Caslon Pro Regular till Brödtexter:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w q y z å ä ö
A BCDEFGHIJK LMNOPQRST U V W X YZÅ ÄÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ? ! @ %

Adobe Caslon Pro Bold till Rubriker:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w q y z å ä ö
A BC DEF GH I J K L M NOP QR S T U V W X Y Z Å ÄÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ? ! @ %

Adobe Caslon Pro Italic till Bylines och Bildtexter:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w q y z å ä ö
A BCDEF GH I JK L M NOPQR ST U V W X Y Z Å ÄÖ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ? ! @ %

Följande typsnitt används till kontorsdokument, t ex Word, PowerPoint, m fl:

Calibri:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w q y z å ä ö
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 0 & ? ! @ %

Följande typsnitt används till webben:

Arial:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w q y z å ä ö
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ? ! @ %

Rätt typgrafi skapar igenkänning
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www.lundstams.se

Meddelandelapp och flyer

Meddelandelapp, 105 x 148 mm.

Baksida.

Pappersval: 
Scandia 2000, 110 g.

Vår miljösymbol – en bumerang.Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder till ägaren om den 
missar sitt mål, en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för 

ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.

Östersund Storlienvägen 50, Östersund  
Åre Lagervägen 21, Järpen  
Umeå Korsvägen 1, Umeå  
Härjedalen Inger Grannes väg 2, Hede  
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Framsida Lundstams

070-231 67 88 / 063-57 60 60 (vx)
jenny.dahlberg@lundstams.se

Jenny Dahlberg  försäljning

Lundstams Återvinning AB, Box 5003, 831 05 Östersund

w
w

w
.lu

nd
sta

m
s.s

e

Baksida Lundstams

Vår miljösymbol – en bumerang.
Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder till ägaren om den 
missar sitt mål, en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för 

ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.

Visitkort

Typografi
Namn:
Adobe Calson Pro Bold 9 pt

Titel:
Adobe Calson Pro Regular, 8,5 pt (kapitäler)

Mobiltel / Växeltel / E-post:
Adobe Calson Pro 8,5 pt, radavstånd 10 pt

Företagsnamn och postadresser:
Adobe Calson Pro Italic 8,5 pt

Besöksadresser (ort):
Adobe Calson Pro [kapitäler] 8,5 pt, radavstånd 10 pt

Besöksadresser (adress och tel):
Adobe Calson Pro 8,5 pt, radavstånd 10 pt

Webbadress i blå bård:
Adobe Calson Pro Italic, 10 pt

Text baksida vid bumerang
Rubrik: Adobe Calson Pro Bold Italic, 8,5 pt
Löptext: Adobe Calson Pro Bold Italic, 8,5 pt
10 pt radavstånd på både rubrik och löptext.
1 mm avstånd före på löptexten.
Pappersmarginaler upptill/nertill: 10 mm.

Pappersval till visitkort:
Scandia 2000, 300 g

ÖSTERSUND       Storlienvägen 50, Östersund     063-57 60 60
ÅRE     Lagervägen 21, Järpen               0647-310 42
UMEÅ     Korsvägen 1, Holmsund           090-13 35 00 
HÄRJEDALEN     Inger Grannes väg 2, Hede       0684-102 77



10 E-postsignatur

I den dagliga kontakten som sker med kunder, leverantörer och övriga via e-post är det 
viktigt att hålla ihop profilen genom att samtliga anställda hos Lundstams och dess 
dotterbolag använder en och samma signaturprofil.

Lundstams har en mall på hur e-postsignaturen ska se ut. Förutom de personliga 
kontaktuppgifterna så ska signaturen se ut som nedan.

Observera att den löptext som du skriver i ditt e-postmeddelande före signaturen ska också 
vara enligt profilen, d v s i typsnittet Calibri, 11pt. Undvik att färglägga löptexten, men du 
kan med fördel ”lyfta fram” eller markera ett ord eller en mening genom att göra detta som 
Calibri Fet alt Kursiv, 11 pt. 

Typografi
e-postsignatur

Löptexttypsnitt:
Calibri 11 pt

Titel under namnet: 
Calibri 11 pt

Kundlöfte/payoff (sist i signaturen): 
Calibri 11 pt. Textfärg är 50 % av svart.

Östersund: Åre/Järpen:

Umeå:

Mejlsignaturen – en viktig del i kommunikationen

Hej Hans!

Tack för din beställning! Vi är glada för att ni tror på oss och våra tjänster. Jag 
kommer att höra av mig inom en vecka för att stämma av leveransen.

Med vänliga hälsningar,

Jenny Dahlberg
Försäljning 
_______________________________________________

070-231 67 88
jenny.dahlberg@lundstams.se 
www.lundstams.se

 _______________________________________________  

Lundstams – ditt lokala återvinningsföretag.

Hej Hans!

Tack för din beställning! Vi är glada för att ni tror på oss och våra tjänster. Jag 
kommer att höra av mig inom en vecka för att stämma av leveransen.

Med vänliga hälsningar,

Roger Edlund
Platschef 
_______________________________________________

070-245 41 14
roger.edlund@lundstams.se 
www.lundstams.se

 _______________________________________________ 

. Lundstams – ditt lokala återvinningsföretag.

Hej Hans!

Tack för din beställning! Vi är glada för att ni tror på oss och våra tjänster. Jag 
kommer att höra av mig inom en vecka för att stämma av leveransen.

Med vänliga hälsningar,

Ulf Wölker
Platschef 
_______________________________________________

070-608 34 45
ulf.wolker@lundstams.se
www.lundstams.se

 _______________________________________________  

Lundstams – ditt lokala återvinningsföretag.

Östersund Storlienvägen 50, Östersund 063-57 60 60
Åre Lagervägen 21, Järpen 0647-310 42
Umeå Korsvägen 1, Umeå 090-13 35 00
Härjedalen Inger Grannes väg 2, Hede 0684-102 77

Östersund Storlienvägen 50, Östersund 063-57 60 60
Åre Lagervägen 21, Järpen 0647-310 42
Umeå Korsvägen 1, Umeå 090-13 35 00
Härjedalen Inger Grannes väg 2, Hede 0684-102 77

Östersund Storlienvägen 50, Östersund 063-57 60 60
Åre Lagervägen 21, Järpen 0647-310 42
Umeå Korsvägen 1, Umeå 090-13 35 00
Härjedalen Inger Grannes väg 2, Hede 0684-102 77



11 Wordmallar

Lundstams Återvinning AB 

Lundstams Återvinning AB 

Östersund   Umeå Åre

Box 5003 Korsvägen 1 Box 26
831 05 Östersund 913 35 Holmsund 930 05 Järpen
Fax: 063-57 60 55 Fax: 090-12 39 05 Fax: 0647-61 15 25
Telefon:063-57 60 60 Telefon:090-13 35 00 Telefon: 0647-310 42
E-post: kontakt@lundstams.se E-post: kontakt@lundstams.se E-post: infoare@lundstams.se
VATnr: SE556493021101

Det finns mallar för Word framtagna. Dessa mallar används i all kommunikation som 
kräver ett textdokument och finns för att underlätta och effektivisera ditt arbete.

Wordmallen underlättar arbetet



12 Wordmallar, fortsättning

Brevpapper

Calibri 7 pt, 
versaler 70% svart

Calibri fet 7 pt

Calibri 7 pt

15mm 60mm

18mm

40mm
40mm

15mm

15mm

DITT LOKALA ÅTERVINNINGSFÖRETAG

Lundstams Återvinning AB Filial: Hamnvägen 3L Filial: Rondellgatan 20 Dotterbolag: DIHAB
HK: Box 5003, 831 05 Östersund 860 35 Söråker 904 22 Umeå Box 26, 830 05 Järpen
Tel: 063-57 60 60 Tel: 060-401 10 Tel: 090-13 35 00 Tel: 0647-310 42
Fax: 063-57 60 55 Fax: 060-402 10 Fax: 090-12 39 05 Fax: 0647-61 15 25
VATnr: SE556493021101
Lundstams innehar F-skattebevis www.lundstams.se kontakt@lundstams.se

Rubrik 1 Calibri 14 pt 

Brödtexten Calibri regular 10 pt. Tatin utatue minit erostrud tatinit la feum zzriusto odolor 
suscil er sim amet nonse vel dit lor in utet ipsustrud magna aut lan et la feugiat acipsuscing 
eu feuipisisl euis nonsent veliquisl ilit lor susto eummy nullut am, quation euguero odolupt 
atuerit velit am, sequisit, vel ullam quis ad et lum dolore tie feugait prat. Guer sim delenim et 
irillandipit aliquip sustiscilit iuscinci tiscinim dit alit dolobore consed enis adit, sim dipit utpat. 
Dui enim illa faci tetuerosto enibh euipis num zzril enit esto ex ea feu faccum il dolendre 
feuip ero odolorpero er si elesto er sisl utat, commy numsandreet, quam ipit, consequat 
iriure commolore faccum eum dolor. 

Rubrik 2 Calibri 12 pt 

Brödtexten Calibri regular 10/3 pt. Tatin utatue minit erostrud tatinit la feum zzriusto odolor 
suscil er sim amet nonse vel dit lor in utet ipsustrud magna aut lan et la feugiat acipsuscing eu 
feuipisisl euis nonsent veliquisl ilit lor susto eummy nullut am, quation euguero odolupt 
atuerit velit am, sequisit, vel ullam quis ad et lum dolore tie feugait prat. Guer sim delenim et 
irillandipit aliquip sustiscilit iuscinci tiscinim dit alit dolobore consed enis adit, sim dipit utpat. 
Dui enim illa faci tetuerosto enibh euipis num zzril enit esto ex ea feu faccum il dolendre feuip 
ero odolorpero er si elesto er sisl utat, commy numsandreet, quam ipit, consequat iriure 
commolore faccum eum dolor. 

Följ typografireglerna nedan så håller vi ihop profilen på bästa sätt.

Lundstams Återvinning AB 
Östersund   Umeå Åre

Box 5003 Korsvägen 1 Box 26
831 05 Östersund 913 35 Holmsund 930 05 Järpen
Fax: 063-57 60 55 Fax: 090-12 39 05 Fax: 0647-61 15 25
Telefon:063-57 60 60 Telefon:090-13 35 00 Telefon: 0647-310 42
E-post: kontakt@lundstams.se E-post: kontakt@lundstams.se E-post: infoare@lundstams.se
VATnr: SE556493021101
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DIHAB, Box 26, 830 05 Järpen

Kuvert

Lundstams Återvinning AB, Box 5003, 831 05 Östersund

Vår miljösymbol – en bumerang. Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder 
till ägaren om den missar sitt mål, en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar 
för ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.

Adobe Caslon Pro Italic
6 pt, vänsterställd

Adobe Caslon Pro 8 pt

Bredd logotype: 70 mm.

Bredd logotype: 15 mm.

7 mm

7 mm

Utseendet med text- och logotypestorlekar används
både för C4- och C5-kuvert.

Pappersval till kuvert:
Mailman med skyddsremsa (alt. vitt obestruket papper)

Vår miljösymbol - en bumerang. Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder till

ägaren om den missar sitt mål, en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för 

ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.



14 Bildmanér och bård

Smidigt och smart! 

Vit bård på bilder
Bilder kan användas med en vit snedställd bård för att lägga rubriker i. Bården ska med 
inga undantag ha 15 ° lutning. Detta gäller även bårder som ligger på helsidesbilder.
På liggande bilder skall den placeras till vänster. Nedan syns några exempel på hur den 
kan användas. Tag även i beaktande bilderna längst ner på hur den inte får användas. 
Använd med fördel bilder i Lundstams blåfärg tillsammans med bården.

Gör inte så här:

Bården får fel lutning

Bården är för smal och placerad på fel plats

Bården är vänd åt fel håll

Bården är placerad till höger i bilden

På dina
villkor!
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Annons strl 164 x 110 mm

Annonser

Vår miljösymbol – en bumerang. Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder till ägaren om den missar sitt mål, 
en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar för ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.

Vi återvinner tidningar, wellpapp, 
olja samt pappers-, plast-, metall- och 
glasförpackningar. Vi arbetar för ett 
resurssnålt och miljöanpassat samhälle.

Rubrik
S EN T  N O N S E Q U I  E S T I N I T  prat lor 
eetuerat la am ex erostrud te miniat wis ali 
quis amcommo loreros num do ea facilla 
am er iniamcorem er si tie dunt in re min 
utat ip et aliqrci te er iure modolore tatue 
enim do odiat. niamcorem er si tie dunt in 
re min utat ip et aliqrci te er 

U M  D ELI Q U I S  D O  O D I A M  aut aute 
m ipsuscilit la am ero inci eu facil iniscil 
iscidunt am illupdiat. niamcoreinit nostio 

core conseue eugtate mr si tie dunt in re 
min utat ip et aliqrci te er iure modolore 
tatue enim do odiat. niamcoreinit nostio 
core conseue eugiam quat ipsuscilit la am 
ero conum nos nos at.

S EN T  N O N S E Q U I  E S T I N I T  prat 
loreetuerat la am ex erostrud te miniat wis 
aliquis amcommo lorerdiat. niamcoreinit 
nostio core conseue eugm ex erostrud te 
miniat wis aliquis amcommo lorerd.

Lundstams Återvinning AB
Box 5003, 831 05 Östersund

063  -  57  60  60

w w w . l u n d s t a m s . s e  
k o n t a k t @ l u n d s t a m s . s e

Ditt lokala
återvinningsföretag

Platsannons strl 122 x 178 mm
Typografi
Bumerangtext och företagsinfo (överst)
i platsannons:
Adobe Calson Pro Italic 8 pt

Text i ljus bård:
Adobe Calson Pro 18-24 pt

Rubriker
Adobe Calson Pro 22-28 pt

Radingress löptexter
Adobe Calson Pro Bold 7 pt, versaler, spärrad 100 pt

Löptexter
Adobe Calson Pro 8 pt

Adressrader
Adobe Calson Pro 8 pt

Tel, webb och e-post
Adobe Calson Pro Bold 6 pt, versaler, spärrad 100 pt

Chauff ör till 
Östersund
S EN T  N O N S E Q U I  E S T I N I T  prat loreetuerat la 
am ex erostrud te miniat wis aliquis amcommo loreros 
num do ea facilla am er iniamcorem er si tie dunt in 
heniatem delit, sustrud euiscil landipit irit auguera-
esto euis nos dolore min utat ip et aliqrci te er iure 
modolore tatue enim do odiat.It ipit acil dolore minem 
venpit wisl ut. e dunt in heniatem delit, sustrud euiscil 
landipit irit augueraesto euis nos dolore min utat ip et 
aliqrci te er iure modolore tatue eni.

U M  D ELI Q U I S  D O  O D I A M  aut aute minci eu 
facil iniscil iscidunt am illuptate minit nostio core con-
seue eugiam quat ipsuscilit la am ero conum nos nos 
at. Duis ea conum veliquis elutem euip eugue molendi 
onulputpat accum aliquam consequ. Duis ea conum 
veliquis er inim vendiam vullutem euip eugue molendi.

Lundstams Återvinning AB
Box 5003, 831 05 Östersund

0 6 3  -  5 7  6 0  6 0

w w w . l u n d s t a m s . s e  
k o n t a k t @ l u n d s t a m s . s e

Vår miljösymbol – en bumerang. Bumerangen är ett jaktredskap, som återvänder 
till ägaren om den missar sitt mål, en tidig form av kretsloppstänkande. Vi arbetar 

för ett kretsloppsanpassat samhälle, fast med andra jaktredskap.

Vi söker dig!

Vi återvinner tidningar, wellpapp, olja samt pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar. Vi arbetar 
för ett resurssnålt och miljöanpassat samhälle. Läs gärna mer om oss på www.lundstams.se!



16 Bildspel

Ditt lokala 
återvinningsföretag

Vår miljöpolicy

Det blir vinst varje gång Lundstams samlar in 
återvinningsmaterial, gör cinternkontroller, ger råd 
kring miljöfarligt avfall eller marksanerar en 
bensinstation. Du som kund vinner tid och pengar.

Dessutom mår miljön bra!

Vinst varje gång

Ditt lokala återvinningsföretag 
www.lundstams.se

Det blir vinst varje gång Lundstams 
samlar in återvinningsmaterial, gör 
cinternkontroller, ger råd kring mil-
jöfarligt avfall eller marksanerar en 
bensinstation. Du som kund vinner tid 
och pengar.

Dessutom mår miljön bra!

Vinst varje gång

Ditt lokala återvinningsföretag 
www.lundstams.se 

Mall för bildspel

Inledningsbild

Bild med text

Bild med text och foto



17 Skyltar och flaggor

Lastning
Lossning

OBS! Kontakta traktorförare 
innan lossning: 063-57 60 63.

Lastning
Lossning

OBS! Kontakta traktorförare 
innan lossning: 063-57 60 63.

Skyltstorlek (b x h): 140 x 100 cm

Pris: 3.498 kr

Namnskyltar

Vä
gg

fä
ste

Vä
gg

fä
ste

Lars Lundstam
vd

Lars Lundstam
vd

Storlek 170 x 50 mm. Printas på vit vinyl och monteras på 3 mm tjock 
pvc-plast. Namnskylten är dubbelsidig och monteras i befintligt vägg-
fäste.

Pris: 39 kr/st + moms (dubbelsidigt).
Monteringstid tillkommer.

Flagga Hänvisningsskylt

Internskylt

Utomhusskylt



18 Profilkläder

Profilering av arbetskläder

MIDJEBYXA / VINTERBYXA
Trycks med web-logga på båda benen bak. 
Trycket som är 150 mm trycks på vänster 
benficka.

SKJORTA
Trycks med 110 mm-trycket på vänster bröst. 
Bumerang på ryggen.

           JACKA 
Trycks vänster bröst. 
Bumerang på ryggen.

Pikétröja 
Trycks vänster bröstficka. 
Bumerang på ryggen. 

SWEATSHIRT 
Trycks vänster bröst. Bumerang på ryggen.

OVERALL & VARSELOVERALL 
Trycks vänster bröst. Bumerang på ryggen.

10253 Lundstams Återvinnings AB
137916 - Tryck "Lundstam web" 
137914 - Tryck "Lundstam" (150 mm) 
137915 - Tryck "Lundstam bumerang" 
137913 - Tryck "Lundstam" (110 mm)

VARSELJACKA
Trycks med logga på vänster bröst 
samt namntryck på höger bröst. 
Bumerang på ryggen. PLM 
300mm centrerat på ryggen.

VARSELBYXA 
Trycks med 110 mm-tryck 
på vänster ficklock.

Kalle Anka




