
OPSÆTNING AF MATERIALER

FOLIE TIL AFFALDSSPANDE

Hent designfilen til folien på plastikviden.dk/tak-for-ingenting-i-naturen/ og indsæt evt. kommunens navn og logo. Bestil 

derefter produktion hos en trykker efter eget valg af folien til det antal skraldespande, som I ønsker at opsætte folien på. 

Bestil folien i en størrelse, som passer til netop jeres skraldespande. Når I modtager folien, skal den placeres uden på 

skraldespandene, så folien er synlig for brugere af området. Til højre er et billede af folien. 

SKILTE TIL BORDE SAMT BORD/BÆNKESÆT

Hent designfilen til skilte til borde og bænke på plastikviden.dk/tak-for-ingenting-i-naturen/. Bestil derefter produktion af skiltene 

hos en trykker efter eget valg i det antal, som I ønsker at anvende. Skiltene skal have en størrelse på 10x10 centimeter. Når I 

modtager skiltene, skal de skrues på borde og bænke i det pågældende (natur)område, så de er synlige for brugere af området. 

Til højre ses en illustration af skiltet.

PLAKAT (A4) TIL IND- OG UDGANGE

Hent designfilen til plakater på plastikviden.dk/tak-for-ingenting-i-naturen/ og indsæt evt. kommunens navn og logo. Bestil 

derefter produktion af plakaterne hos en trykker efter eget valg eller print dem selv i det antal, som I ønsker at anvende. 

Plakaterne er tiltænkt en størrelse som A4, og de kan opsættes som information ved ind- og udgange i det pågældende 

(natur)området. Placér plakaterne, så de er synlige for brugere af området. Til højre ses en illustration af plakaten.
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OPSÆTNING AF MATERIALER
GODE RÅD TIL PÅSÆTNING AF FOLIE PÅ AFFALDSSPANDE

UDFORDRING

Folie til skraldespande med uensartede overflader eller trælameller

Folien egner sig bedst til at sætte på cylinderformede skraldespande med en ensartet, tør overflade i 

plast eller metal. Det kan derimod være udfordrende at få folien til at klæbe på skraldespande med 

uensartede overflader eller med trælameller, som det ses på billedet til højre. 

LØSNINGSFORSLAG

Folie til skraldespande med uensartede overflader eller trælameller

1. Fastgør folien på plastmateriale, fx en fleksibel baggrundsplade, og sæt derefter pladen på 
skraldespanden.

eller

2. Fastgør folien med strips ved opsætning.

Den mest optimale løsning er en kombination, hvor folien først monteres på et plastmateriale, som 
efterfølgende fastgøres med strips på fx trælamellerne.


