
Hisselektronik koncepttablåer (exempel trycken / relief)  22-03-08 
Koncepttablåer innebär ett fördelaktigt pris och bör användas så långt som möjligt. 
För bästa fördelaktiga pris så ska dom vara i RF Borstat. Självklart kan vi göra specialtablåer med avvikelser på mått och material (vilket 
påverkar pris). Kontrollera med sälj och på vår hemsida för utförlig information. Knappar är från vår serie AT33RM/AT33V. (ej 50x50 
knapp/Annex B på koncept). Relief på knapp enligt önskemål ifrån kund. (Dörrknappar; <|>, <||> och >|<  möjlig på korgtablå) 

Mått enligt dessa sidor för att få yttermått / uppfattning. Önskas ritningar med fullständiga måttsättningar, referensbilder ifrån 
riktiga projekt så kontrollera vår hemsida, eller ta kontakt med oss på Hisselektronik. OBS! Ej skalenligt. Om konceptmodeller ej 
fungerar så kontakta din säljare då vi även har andra modeller som är färdigt framarbetade. Teman för TFT återfinns på sista sidan. 

Korgtablåer 

 
 

  

PST0002  
Korgtablå LEO5 slät  

B210xH950 mm 

PST0005 
Inbyggnadslåda Galvad  

200x940x50 mm (för PST0002) 

PPT0002  
Korg LEO5 Pulpet  

B210xH950xD30 mm 



Hisselektronik koncepttablåer (exempel trycken / relief)  22-03-08 
Koncepttablåer innebär ett fördelaktigt pris och bör användas så långt som möjligt. 
För bästa fördelaktiga pris så ska dom vara i RF Borstat. Självklart kan vi göra specialtablåer med avvikelser på mått och material (vilket 
påverkar pris). Kontrollera med sälj och på vår hemsida för utförlig information. Knappar är från vår serie AT33RM/AT33V. (ej 50x50 
knapp/Annex B på koncept). Relief på knapp enligt önskemål ifrån kund. (Dörrknappar; <|>, <||> och >|<  möjlig på korgtablå) 

Mått enligt dessa sidor för att få yttermått / uppfattning. Önskas ritningar med fullständiga måttsättningar, referensbilder ifrån 
riktiga projekt så kontrollera vår hemsida, eller ta kontakt med oss på Hisselektronik. OBS! Ej skalenligt. Om konceptmodeller ej 
fungerar så kontakta din säljare då vi även har andra modeller som är färdigt framarbetade. Teman för TFT återfinns på sista sidan. 

Anrop (släta) 
 

 
 

 
PST0015 

Anropstablå slät Brand 
1 st knapphål 

B110xH230 mm 

PST0016 
Anropstablå slät Brand  

2 st knapphål 
B110xH230 mm  

PST0018 
Anrop Slät Brand LEO3  

B110xH250 mm 

  

 

PST0010-1 
 Anropstablå slät 

1 st knapphål  
B110xH180 mm 

PST0010-2 
 Anropstablå slät 

2 st knapphål  
B110xH180 mm 

 



Hisselektronik koncepttablåer (exempel trycken / relief)  22-03-08 
Koncepttablåer innebär ett fördelaktigt pris och bör användas så långt som möjligt. 
För bästa fördelaktiga pris så ska dom vara i RF Borstat. Självklart kan vi göra specialtablåer med avvikelser på mått och material (vilket 
påverkar pris). Kontrollera med sälj och på vår hemsida för utförlig information. Knappar är från vår serie AT33RM/AT33V. (ej 50x50 
knapp/Annex B på koncept). Relief på knapp enligt önskemål ifrån kund. (Dörrknappar; <|>, <||> och >|<  möjlig på korgtablå) 

Mått enligt dessa sidor för att få yttermått / uppfattning. Önskas ritningar med fullständiga måttsättningar, referensbilder ifrån 
riktiga projekt så kontrollera vår hemsida, eller ta kontakt med oss på Hisselektronik. OBS! Ej skalenligt. Om konceptmodeller ej 
fungerar så kontakta din säljare då vi även har andra modeller som är färdigt framarbetade. Teman för TFT återfinns på sista sidan. 

Anrop (pulpet) 
 

 
 

 
PPT0015  

Anrop Pulpet Brand 
1 st knapphål  

B110xH230xD30 mm 

PPT0016 
 Anrop Pulpet Brand 

2 st knapphål  
B110xH230xD30 mm 

PPT0018 
Anrop Pulpet Brand LEO3  

B110xH250xD30 mm 

  

 

PPT0010-1 
 Anropstablå pulpet 

1 st knapphål  
B110xH180xD30 mm 

PPT0010-2 
 Anropstablå pulpet 

2 st knapphål  
B110xH180xD30 mm 

 



Hisselektronik koncepttablåer (exempel trycken / relief)  22-03-08 
Koncepttablåer innebär ett fördelaktigt pris och bör användas så långt som möjligt. 
För bästa fördelaktiga pris så ska dom vara i RF Borstat. Självklart kan vi göra specialtablåer med avvikelser på mått och material (vilket 
påverkar pris). Kontrollera med sälj och på vår hemsida för utförlig information. Knappar är från vår serie AT33RM/AT33V. (ej 50x50 
knapp/Annex B på koncept). Relief på knapp enligt önskemål ifrån kund. (Dörrknappar; <|>, <||> och >|<  möjlig på korgtablå) 

Mått enligt dessa sidor för att få yttermått / uppfattning. Önskas ritningar med fullständiga måttsättningar, referensbilder ifrån 
riktiga projekt så kontrollera vår hemsida, eller ta kontakt med oss på Hisselektronik. OBS! Ej skalenligt. Om konceptmodeller ej 
fungerar så kontakta din säljare då vi även har andra modeller som är färdigt framarbetade. Teman för TFT återfinns på sista sidan. 

Våningsvisare 

 

 

   
PST0024  

Vånvis LEO3 Slät  
B110xH180 mm 

PST0023  
Vånvis LEO4 Slät  
B110xH200 mm 

PST0022 
Vånvis LEO5 Slät  
B110xH200 mm 

 

 

  
PPT0024  

Vånvis LEO3 Pulpet  
B110xH180xD30 mm 

PPT0023  
Vånvis LEO4 Pulpet  

B110xH200xD30 mm 

PPT0022 
Vånvis LEO5 Pulpet  

B110xH200xD30 mm 



Hisselektronik koncepttablåer (exempel trycken / relief)  22-03-08 
Koncepttablåer innebär ett fördelaktigt pris och bör användas så långt som möjligt. 
För bästa fördelaktiga pris så ska dom vara i RF Borstat. Självklart kan vi göra specialtablåer med avvikelser på mått och material (vilket 
påverkar pris). Kontrollera med sälj och på vår hemsida för utförlig information. Knappar är från vår serie AT33RM/AT33V. (ej 50x50 
knapp/Annex B på koncept). Relief på knapp enligt önskemål ifrån kund. (Dörrknappar; <|>, <||> och >|<  möjlig på korgtablå) 

Mått enligt dessa sidor för att få yttermått / uppfattning. Önskas ritningar med fullständiga måttsättningar, referensbilder ifrån 
riktiga projekt så kontrollera vår hemsida, eller ta kontakt med oss på Hisselektronik. OBS! Ej skalenligt. Om konceptmodeller ej 
fungerar så kontakta din säljare då vi även har andra modeller som är färdigt framarbetade. Teman för TFT återfinns på sista sidan. 

 

Teman för TFT LE03 – LEO7 
 

    

Blue teal* 
Blå lutningsbakgrund 

Dark gray 
Grå mönsterbakgrund 

 

Black triangle 
Svarta trianglar bakgrund 

 

Gold 
Guld 

    

    
White 

Vit 
Steel gray 

Stål bakgrund 
Light gray 

Ljus mönstergrund 
Custom** 

Egen / unik bild 
 

* Standard bakgrund [Om ej annat ö-k] 
* Extra kostnad [kontrollera med säljare] 


