
Grafisk 
dekalmanual

Senast uppdaterad 2015-06-01



2Vår grafiska dekalprofil

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

Denna identitet skapas bland annat genom en enhetlig grafisk dekalmanual. Den skall följas i alla 
sammanhang utan undantag. Dekalmanualen är framtagen för att förtydliga och förenkla arbetet med 
dekalering på Lundstams återvinningskärl, containers, m m.

En grafisk profilmanual för logotyper, färger, typsnitt, annonser, skyltning, m m finns också att tillgå.

Aktuell dekalmanual finns att ladda hem som pdf-fil från www.lundstams.se. Detta dokument ska 
sändas till de reklambyråer, formgivare, tryckerier m fl som Lundstams anlitar för produktion av tryckt 
dekalmaterial. Samtliga dekaler finns som tryckfärdiga dokument vänligen kontakta undertecknad om ni 
önskar dessa.

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

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

ELEKTRONIK

Ditt lokala återvinningsföretag
063-57 60 60

Här lägger du tomma och rengjorda 
förpackningar av metall.

Platta till förpackningarna för att
minska volymen.

METALLFÖRPACKNINGAR

Vår identitet baseras bland annat på en handfull olika typsnitt på de trycksaker som finns, allt för att 
tydliggöra budskapet och anpassas oss mot de olika målgrupperna. Nedan listar vi de olika typsnitten 
som ska följas utan undantag.

Arial Black

Arial Black

Berthold Akzidenz Grotesk Extra Bold Condensed Italic

Rubrik: Arial Black
Beskrivning: Adobe Caslon Pro Regular

Typsnitt



4Våra dekaler

LYSRÖR BATTERIER LJUSKÄLLOR SMÅ-
ELEKTRONIK

Lysrör 60 cm & längre

FARLIGT
AVFALL

BENÄMNINGA Dekal FA smått LUNDSTAMS (150 x 170 mm)

FINNS I FÖLJANDE FRAKTIONER:

ELEKTRONIK

FÄRGAVFALL AEROSOLER SPILLOLJA GLYKOL

OLJEFILTER OLJEHALTIGT
AVFALL BLYBATTERIER HYDRAUL-

SLANG

BENÄMNINGB Dekal FA stort LUNDSTAMS (297 x 210 mm)

TRÄ
TRANSPARENT

KRYMP- &
STRÄCKFILM

FÄRGAD
KRYMP- &

STRÄCKFILM

OSORTERAT 
VERKSAMHETS

AVFALL
METALLSKROT PLANGLAS

BENÄMNING

1

1

1 2 3 4 5 6

6

2

7

3

8

4 5

9

SPILLBRÄNSLE

10

2 3 4 5

PANTBURKAR

7

PANTFLASKOR

Ljuskällor & lysrör 
under 60cm

C  Dekal fraktioner ej illustrationer LUNDSTAMS (210 x 240 mm) 

FINNS I FÖLJANDE FRAKTIONER:

B

A

FINNS I FÖLJANDE FRAKTIONER:

TRASIG CONTAINER

12

BOKAD CONTAINER
.................................

13

ASBEST

14

PCB

15

TRÄ

16

11

MATFETT
MATOLJOR

8

HUSHÅLLSOPOR
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BENÄMNING
Dekaler Container (OBS! Lagerförs av Lundstams)E

1 2 3

Ditt lokala återvinningsföretag

Containers / flakG

1

F

Ditt lokala återvinningsföretag
063-57 60 60

BENÄMNING
Dekal lock LUNDSTAMS063 (350 x 125 mm) ÖSTERSUND

Ditt lokala återvinningsföretag
090-13 35 00

BENÄMNING
Dekal lock LUNDSTAMS090 (350 x 125 mm) UMEÅ

Kärl

1

2

BENÄMNING
Dekal container_flak (890 x 320)
Finns även måttanpassade 

Ditt lokala återvinningsföretag
0647-310 42

BENÄMNING
Dekal lock LUNDSTAMS0647 (350 x 125 mm) ÅRE

3

4
Tagg /Typ dekal kommer

TIDNINGAR

FÄRGAT
GLAS

OFÄRGAT
GLAS BRÄNNBART RESTAVFALL SEKRETESS

KONTORS-
PAPPER

PLAST-
FÖRPACKNINGAR

METALL-
FÖRPACKNINGAR WELLPAPP PAPPERS-

FÖRPACKNINGAR

D BENÄMNING
Dekal fraktioner LUNDSTAMS (210 x 240 mm)

FINNS I FÖLJANDE FRAKTIONER:

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

KONTORS-
PAPPER

TIDNINGAR

12

Endast Åre

All parkering 
och uppställning 

förbjuden

BENÄMNING
Dekal P förbud 
(420 x 240) 
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För montering på bilar 

BillogoI

Våra dekaler

BENÄMNING
A4-skylt Lundstams (210 x 297 mm)

TIDNINGAR

Lägg tidningar, magasin, kollegieblock, 
reklam och broschyrer i behållaren.

Du behöver inte ta bort häftklammer 
från tidningarna eller spiralen runt

kollegieblock.

Glasfl askor eller glasburkar
av färgat glas.

Ta av skruvkorkar och kapsyler
och sortera dem efter material.

FÄRGAT GLAS

Skrivarpapper

KONTORSPAPPER

 Glasfl askor eller glasburkar
av ofärgat glas.

Ta av skruvkorkar och kapsyler
och sortera dem efter material.

OFÄRGAT
GLAS

PLAST-
FÖRPACKNINGAR

Här lägger du rengjorda och
torra fl askor, burkar, lådor och dunkar, 

bärkassar, plastpåsar, frigolit,
plastfolie m m.

Ta bort lock och kapsyler av plast
och lägg dem löst i behållaren.

Gummi, smutsiga förpackningar,

gummimadrasser, kläder, läder,

pennor mm

BRÄNNBART

Här lägger du tomma och rengjorda 
förpackningar av metall.

Platta till förpackningarna för att
minska volymen.

METALL-
FÖRPACKNINGAR

Här läggs avfall som inte kan
materialåtervinnas eller brännas,

t ex keramik, säkringar och
produkter av blandmaterial.
Försök att lägga så lite som

möjligt i detta kärl!

RESTAVFALL

Här lägger du kartong av wellpapp.
Wellpappen känns igen av den vågiga 

mellandelen i materialet.
Platta till kartongen för att

minimera volymen.

WELLPAPP

Här lägger du t ex mjölk- och
juiceförpackningar, mjöl- och müsli-

påsar, pastakartonger, toapappersrullar, 
vadderade kuvert.

Skölj ur förpackningarna om
det behövs. Platta till dem för

att minska volymen.

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

SkyltarH

1

7

2

8

3

9

4

10

5 6

BENÄMNING
Dekal bil 

1

22
2

1

2
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BENÄMNING   J Dekal Bygg (420 x 240 mm) 

FINNS I FÖLJANDE FRAKTIONER:

BRÄNNBART

BRÄNNBART

BLANDAT AVFALL 
FÖR SORTERING

BLANDAT AVFALL

MÅLAT/LIMMAT

 TRÄ

SKROT OCH 

METALL

SKROT & METALL

MINIRALISKA

MASSOR

FYLLNADS-

MASSOR

RENT TRÄ

1 2

3 4

5

BRÄNNBART

BRÄNNBART
MINDRE ÄN

20x20x80 CM

66

K  

1

Dekal Cistern (125 x 80 mm)J  BENÄMNING



8Våra skyltar hos kunder

Miljöstation 1
Här sorterar vi

Färgat glas
Ofärgat glas
Metallskrot
Brännbart
Industriavfall
Trä
Plastförpackningar
Metallförpackningar

Miljöstation 3
Här sorterar vi

Planglas
Metallskrot
Wellpapp
Trä
Brännbart

Miljöstation 2
Här sorterar vi

Kontorspapper
Krymp & -
sträckf ilm
Wellpapp

Miljöstation 4
Här sorterar vi

Däck

Miljöbod
Här sorterar vi

Farligtavfall
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370 liters kärl 
Fraktionsdekalen typ C, D placeras 67 
cm från mark centrerat på mitten av 
kärlets framsida.

Lockdekalen typ F placeras på 
lockets vänstra sida med logo 
och text mot höger. Den 
placeras två cm från över- och 
vänsterkant.

Taggen placeras 35 cm från övre, inre kant, centrerad i 
sidled.
När kärl är utan lock ska dekalen sättas på handtagssidan 
men tagg fortfarande på framsidan.

Dekalernas placering

190 liters kärl
Fraktionsdekalen typ C, D placeras 67 cm från 
mark centrerat på mitten av kärlets framsida.

Lockdekalen typ F placeras på lockets vänstra sida 
med logo och text mot höger. Den placeras två cm 
från över- och vänsterkant.

Taggen placeras 35 cm från överkant centrerad i 
sidled.

När kärl är utan lock ska dekalen sättas på handtags-
sidan men tagg fortfarande på framsidan.

660 liters kärl
Fraktionsdekalen typ C, D placeras 67 cm från mark 
centrerat på mitten av kärlets framsida. Lockdekalen 
typ F placeras på lockets vänstra sida med logo och 
text mot höger. Den placeras två cm från över- och 
vänsterkant.

Taggen placeras 35 cm från överkant och 25 
cm från högra kanten.
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67 cm

35 cm

35 cm

35 cm

25 cm

67 cm

67 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

2 cm

Handtagssida

Handtagssida

Handtagssida

Framsida

Framsida

Framsida



10Dekalernas placering

60 liters box
Fraktionsdekalen typ A-D placeras 29 cm 
från nedre kant. Kan även placeras 
antingen på långsida eller kortsida. 
Kortsida ej dekal FA stort, endast 
fraktionsdekal.

25 liters box
Fraktionsdekalen typ A-D placeras 8 cm 
från nedre kant. Kan även placeras 
antingen på lång-sida eller kortsida. 
Kortsida ej dekal FA stort, endast 
fraktionsdekal.

42 liters box
Fraktionsdekalen typ A placeras 5 cm från övre
kant.

Batteribox Fraktionsdekalen typ
B placeras 34 cm från boxens nedre 
kant.

Lockdekalen typ F placeras centrerad i 
sid- och höjdled på den inre ytan.

En dekal:
Centrerad på mitten. Kan 
placeras på kortsidan.

Två dekaler:
Samma avstånd mellan 
dekalerna (A) som till höger 
(A) och vänster (A) om de 
två. Dekal får ej placeras på 
kortsida.

Tre dekaler:
Lämna 1,5 cm mellan varje 
dekal. Dessa tre dekaler ska 
tillsammans centreras på 
mitten. Dekal får ej placeras 
på kortsida.

29 cm
29 cm

8 cm 8 cm

5 cm

34 cm

5 cm 5 cm

A
A

A



11Dekalernas placering

Lysrörslåda
Placera fraktionsdekalen typ A 
5 cm från övre kant på den 
sida där det inte finns text på 
kartongen.

Aerosolkartong 38L och 39L 
Placera fraktionsdekalen typ B 5 cm från 
övre kant på kartongens långsida.

Kanylburk 2L
Behöver ej dekaleras.

Kartong riskavfall 38L
Behöver ej dekaleras.

5 cm

5 cm



12Dekalernas placering

Direkttömande container
Sidor
Fraktionsdekalen typ C, D och straffavgiftdekalen typ E 1 
(gul) placeras båda framför luckan med 10 cm avstånd till balk 
och lucka. Lämna 5 cm avstånd mellan dekalerna. På båda 
sidor.

Lundstamsdekalen typ G 1 placeras 10 cm under balken, 
centrerat mellan lodräta balkarna.

Bak
Fraktionsdekalen typ C, D placeras i vänstra luckans övre, 
vänstra hörn, 10 cm från luckans kanter. 

Straffavgiftdekalen typ E 1 (gul) placeras i luckans övre, högra 
hörn, 10 cm från luckans kanter.

Lundstamsdekalen typ F placeras på bästa sätt centrerat väl synligt.

Fraktionsdekalen typ C, D, och 
straffavgiftdekalen typ E 1 (gul) placeras 
båda till höger om öppningen med 10 cm 
avstånd till balk och öppning. Lämna 5 cm 
avstånd mellan dekalerna. På båda sidor.

Lundstamsdekalen typ G 1 
placeras 10 cm under balken, 
centrerat mellan lodräta 
balkarna.

Tagg/Typ-dekal E 4 placeras 10 cm under mittenbalken, 10 cm 
till vänster om vänstra balken. Samma höjd som stor dekal. 
Endast på vänster sida.

Front

 

Fraktionsdekalen typ C, D i övre, vänstra hörnet, 
10cm från övre veck och vänster kant. 

Straffavgiftdekalen typ E 1 (gul) placeras i övre, högra 
hörnet, 10 cm från övre veck och höger kant.

10 cm
5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

10 cm 10 cm

5 cm

Lundstamsdekalen typ F placeras på bästa sätt centrerat väl 
synligt. 
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Flak

Öppen liftdumper
Fraktionsdekalen typ C, D magnetdekaler 
placeras i övre, vänstra hörnet, 25 cm från 
balk och kant. På båda sidor.

Straffavgiftsdekalen typ E 1 (gul) placeras 
med 10 cm avstånd till övre och vänstra 
balken. På båda sidor.
OBS-dekalen typ E 2 placeras 5 cm under 
Straffav-giftsdekalen med 10 cm marginal 
från balk. På båda sidor.

Tagg/Typ-dekal E 4 placeras 10cm under 
mittenbalken. Samma höjd som stor dekal. 
Endast på vänster sida.

10 cm
5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
5 cm

Täckt liftdumper 
Straffavgiftdekalen typ E 1 (gul) placeras 10 
cm från fraktionsdekalens överkant. Centrerad 
mellan luckorna. På båda sidor.
OBS-dekalen typ E 2 placeras 5 cm under 
Straffavgiftsdekalen och 10 cm marginal ner 
till Fraktionsdekalen. På båda sidor.

Fraktionsdekalen typ C, D magnetdekaler 
placeras i linje med luckornas underkant. På 
båda sidor.
Lundstamsdekalen typ G 1 placeras 10 cm 
under balken, centrerat mellan lodräta 
balkarna. På båda sidor. Samt i front och bak 
på bästa sätt centrerat väl synligt.

Tagg/Typ-dekal E 4 placeras 10 cm under 
mittenbalken. Samma höjd som stor dekal. 
Endast vänster sida.

10 cm

Lundstamsdekalen typ G 1 placeras 10 cm över 
balken, centrerat mellan de lodräta balkarna. 
På båda sidor. Samt bak på bästa sätt 
centrerat väl synligt.

Straffavgiftsdekalen E 1 (gul) placeras till 
vänster övre hörn.

Tagg/Typ-dekal E 4 placeras på vänster sida. 

Lundstamsdekalen typ G 1 alt måttanpassad 
placeras på långsidorna i vänster övre hörn 
under straffavgiftsdekalen. 

Fraktionsdekalen typ C, D magnetdekaler 
kortsida där lastkroken sitter.

Lundstamsdekalen typ F placeras på bästa sätt centrerat väl synligt på 
båda kortsidorna.

Lundstamsdekalen typ F placeras på bästa sätt centrerat väl synligt på 
båda kortsidorna.

Lundstamsdekalen typ F placeras på bästa 
sätt centrerat väl synligt på båda kortsidorna.
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