
En komplett leverantör av kundanpassad skylt, VVS- och elmärkning. 
Vi levererar skyltar och märken projektförpackade inom 24 timmar.

Beställ din  
märkning  

online.



skyltar

Graverade skyltar

På vår hemsida 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 magnet eller håltagning för  
montering. 

Läs mer på vår hemsida.

Våra unika ”jobbpack”

Skapa egna sorteringar för respek-
tive central eller A skåp. Du får en 
mapp för varje sortering där varje 
kort ligger i egen ficka. Full översikt 
från början till slut och inget letande.

Projektering

När projekteringen är klar och 
ritningsunderlaget godkänt kan 
du enkelt underlätta för montören 
genom att beställa hela projek-
tets behov av märkning via vårt 
webbverktyg.

Gekab marking system

På vår hemsida beställer du 
märkningar och graverade skyl-
tar för el- och VVS-branschen. 
Du kan skapa dina serier i vårt 
webbverktyg eller importera från 
Excel-fil.
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skyltar kaBel- oCH Partmärkning
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Hylsor

kaBel syraFast
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Bredd (mm) 4,3 4,3 26 14 10,3 10 8 10 10 10

Max textrader 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2

Max antal teck. 15/20/30 15 3x30 3x30 2x30 2x20 1x20 2x20 2x30 2x40

Färger

Rek. dimension 0,1-50 # 0,5-1,5 # �50 mm Ø �25 mm Ø �25 mm Ø �10 mm Ø

Alla märkningar är SP godkända.  
Tillverkade i halogenfri plast eller syrafast material.

Leverans

Beställer du innan 14:00 skickar 
vi samma dag. Du kan lägga upp 
flera leveransadresser och styra 
det direkt till arbetsplatsen.

Montering

Våra kort är utformade så att 
montören avgör i vilken ordning 
han plockar dem. Ingen produkt-
styrd ordning i slang eller löpan-
de bana. Det spar många dyra 
montör-minuter. Tid är pengar.
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GEKAB
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Tel. 0525 - 140 50
Fax. 0525 - 140 51

 
info@gekab.se
www.gekab.se

kontakt

På vissa projekt kanske ni vill 
printa kabel- och partmärkning  
på plats. Köpa eller hyra printer, 
inga problem.  

Kontakta oss.

märkt aV kusten – 
Tankarna om att något borde göras för att underlätta för elinstallatören kom på 
tidigt 90-tal. Gekabs VD Kjell Bock arbetade som arbetsledare inom elinstalla- 
tioner i offshorebranschen. Han kände sig nog ganska hemma med det salta  
vattnet och hårda vindarna runt knuten.

På den tiden var det enbart s.k. en-teckensmärkning som fanns att tillgå; både för 
partmärkning och kabelmärkning. Där noterade han att det gick ruskigt mycket tid 
åt momentet märkning. 

Montörkostnaden offshore var i runda tal 8-900:-/timman eller 13-15:-/minuten. 
Det blev väldigt dyra märkningar allt inräknat. Idag brukar man kalkylera med  
ca. 8:-/minuten för en vanlig elektriker i Sverige. Kostnaden för tiden kanske inte 
syns, men den kan vara mycket högre än för själva produkten. 

Vi insåg efter en period att det var dags att ta fram egna produkter eftersom vi 
inte var helt nöjda med det som fanns på marknaden. Kravet vi ställde på våra kort 
var att varje märkremsa (kabel eller partmärke) skall sitta fast på kortet ända tills 
montören behöver just det märket. Materialet skall vara halogenfritt och okänsligt 
för värme, kyla och UV-strålning. Det är också en fördel att inte få utskriften i  
löpande bana, ansluter man inte i denna ordning har man strax skapat ett eget 
kaos av märkningar som man får lägga tid på att leta efter.  

Att få sina kablar och skyltar märkta av kustens karga klimat innebär att dom 
håller för väder och vind.

www.gekab.se
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