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TIL SVØMMEHALLER, CAMPINGPLADSER OG FACADER EFTER DIT BEHOV

SKILT E
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Vores skilte kan anvendes til svømme-
haller, idrætsanlæg, campingpladser, 
hoteller – alle steder hvor der er brug 
for tydelig vejledning.

Udgangspunktet er nudging:
Design, der hjælper svømmegæsterne med at tage 
de rette beslutninger, før de kaster sig i bassinet.  
Fordi der skal nye tanker til at nå nye generationer.

Alle skilte er som standard neutrale, men det er som 
tilkøb muligt, at få indsat logo, tilrettet farver eller 
tekster på skiltene.

Skiltene produceres af 5 mm opskummet PVC,  
3 mm alusandwichplader eller som folie, der mod-
står lys, fugt og diverse rengøringsmidler.

Vi trykker direkte på pladerne/folierne og de frem-
står meget tydelig i farver og kvalitet.

Vi glæder os til at hjælpe dig med dine næste skilte.

Nudge dine gæster»
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INDHOLD

»

Vask dig grundigt, uden bade-
tøj og efter toiletbesøg, så 
kan vi reducere tilsæt ningen 
af klor i vandet. 

Ren numse. 
Ren svømme-
glæde.

For din 
skyld, for 

fællesskabet 
og for 

miljøet. 
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Børn under 5 år 
skal følges med 

voksen
Børn under 5 år skal 

altid følges med voksen 
både i omklædning og 

svømmehal

Dine sko 
skal stilles i 
skoreolen
Stil altid dine sko i 

skoreolen før du går ind i 
omklædningsrummet

Benyt altid et 
skab til dit tøj og 

din taske
Lås altid dit tøj og din taske ind 
i et skab, så der er god plads på 

bænkene

Du må ikke 
tage billeder/

fi lme her
Det er ikke tilladt at fi lme 

eller tage billeder i hverken 
omklædningsrum eller 

svømmehal

Husk altid 
svømmeble 

under neopren-
badebukser
Blebørn skal altid have 
svømmeble på under 

neoprenbadebukser for adgang 
til bassinområde

Hjælp os 
med at sortere 

affaldet
Vi opfordrer til, at du bruger 

vores affaldssortering, så vi kan 
passe på miljøet.

Retningslinjer
Neopren- 

badebukser
og badebleer
kan købes i 
receptionen
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Sikker og sjov leg 
på hoppepuden

Ingen saltoer eller voldsom leg
GB: No somersaults or wild playing

DE: Keine Saltos order wildes Spielen

Medbring ikke mad 
eller drikkevarer

GB: Do not bring along food and drinks
DE: Kein Essen und Getrinke mitbringen

Du må ikke hoppe 
når det regner

GB: Do not jump when it rains
DE: Spring nicht wenn es regnet

Ingen skarpe eller spidse 
genstande nær hoppepuden

GB: No sharp objects close to the jumping pillow
DE: Keine scharfe oder spitze Sachen in Nähe des 

Hüpfkissens
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Brug af hoppepuden er på eget ansvar
GB: Using the jumping pillow is at your own responsibility

DE: Verwendung der Hüpfkissen auf eigene Verantwortung

Hop kun, når der er luft i 
hoppepuden 

GB: Jump only when there is air in the jumping pillow
DE: Springen Sie nur, wenn Luft im Hüpfkissen ist

Bare tæer eller strømper
GB: Toes or Socks

DE: Zehen oder Socken

Pas godt på de små
GB: Show consideration for the small children

DE: Die kleinen Kinder berücksichtigen
Max antal personer på 

hoppepuden
GB: Maximum number of people on 

the jumping pillow
DE: Maximale Personenzahl auf der Hüpfburg
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Hovedspring 
er forbudt

...pga. lav vanddybde

Ta venligst plads i stilleområdet
Please be seated in the silent area

Nyd ventetiden med en kop kaffe, vand eller the
Enjoy the waiting time with a cup of coff ee, water or tea

Vi kalder dig ind, når vi er klar til din behandling
We will call you in when we are ready for your treatment

WELLNESS MASSAGE
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Afvaskning
Ren krop
Ren numse

Sauna og
saunaregler

Advarsler og  
A-skilte

Trekantskilte  
til bassinkanten

Væg- og
dørfolie

Campingskilte

Exclusive
serien

Oversigtskort/
pladskort

Kundecases og
eksempler

Sko, bare tæer  
og glatte gulve

Stige, svømmefød-
der, sauna og leg

Spa- og 
Varmtvandsbassin

Rutchebane- 
regler og stop

Retningslinjer og
regler

Badeble og
Kameraovervågning
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Unikke håndtegnede illustra-
tioner kan produceres efter 
jeres ønsker og behov.

Skilt til omklædning
se side… 20

Se skiltene i flere farver side… 27
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Afvaskningsskilt – dreng, 42 x 68 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Afvaskningsskilt – pige, 42 x 68 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Afvaskning – Ren krop

Afvaskningsskilt – dreng, 42 x 75 cm – inkl. sprog (DE+UK) 
(Mulighed for andre sprog)

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Afvaskningsskilt – pige, 42 x 75 cm – inkl. sprog (DE+UK) 
(Mulighed for andre sprog)

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

» Alle skilte kan designes og produceres 
efter jeres ønsker og behov. De viste 
skilte og folier er kun eksempler på 
størrelser, farver og illustrationer.
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Afvaskning – Ren numse

Afvaskningsskilt – dreng, 42 x 68 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Afvaskningsskilt – pige, 42 x 68 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Afvaskningsskilt – dreng, 42 x 75 cm – inkl. sprog (DE+UK) 
(Mulighed for andre sprog)

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Afvaskningsskilt – pige, 42 x 75 cm – inkl. sprog (DE+UK) 

(Mulighed for andre sprog)  
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Saunaregler – dreng, 29,7 x 42 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC, 3 mm alusandwichplade eller 
folie
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Saunaregler – pige, 29,7 x 42 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale:  5 mm opskummet PVC, 3 mm alusandwichplade  

eller folie
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Sauna

Børnesauna – 29,7 x 42 cm 
Farver: Standardfarver se side 27
Køn: Vælg mellem dame eller mand
Materiale: 5 mm opskummet PVC, 3 mm alusandwichplade eller 
folie
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Fællessauna – 29,7 x 42 cm 
Farver: Standardfarver se side 27
Køn: Vælg mellem dame eller mand
Materiale: 5 mm opskummet PVC, 3 mm alusandwichplade 
eller folie
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape
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Sansemotorisk område – 40 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Gå baglæns ned – 40 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Ingen undørssko i omklædningrummet – 29,7 x 42 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Svømmefødder – 42 x 29,7 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Sauna- & wellnessregler – 42 x 29,7 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Tør dig grundigt – 20 x 30 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Køn: Vælg mellem dame eller mand
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Tør dig grundigt – 20 x 30 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Køn: Vælg mellem dame eller mand
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Bare tæer herfra – 20 x 30 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Sko, bare tæer, glatte gulve… Stige, svømmefødder, sauna, leg…
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Ophold i spabad – 35 x 60 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Spabassin – 29,7 x 42 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Varmtvandsbassin – 29,7 x 42 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Kan skrues op eller opsættes med 2 cm velcrotape 
på bagsiden

Varmtvandsbassin – 45,5 x 60 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Kan skrues op eller opsættes med 2 cm velcrotape 
på bagsiden

–Mulighed for at skrive i de hvide felter

Spa- og varmtvandsbassin

Priser fra  

kr. 250, – 
pr. skilt 

»
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Rutchebane – 42 x 70 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Brug underlag når du rutcher – 29,7 x 42 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Vigtige baderegler – 75 x 145 cm – inkl. sprog (DE+UK) 
(Mulighed for andre sprog)  
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Retningslinjer – 70 x 100 cm – inkl. sprog (DE+UK)
(Mulighed for andre sprog)  
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Retningslinjer – 70 x 100 cm – inkl. sprog (DE+UK)
(Mulighed for andre sprog)  
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Vend altid ansigtet mod bassinet – 29,7 x 42 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Stop – 30 x 23 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Retningslinjer – 70 x 100 cm
(Mulighed for andre sprog)  
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Rutchebane Retningslinjer og regler
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Kameraovervågning – 36 x 42 cm – inkl. sprog (DE+UK)
(Mulighed for andre sprog) 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Gem mobilen væk – 29,7 x 42 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Blebørn i bassinet – 29 x 50 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Har du husket badeble – Ø13 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Materiale: Plastlabel 

Badeble og kameraovervågning

Priser fra  

kr. 250, – 
pr. skilt 

»
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Hovedspring forbudt – 29 x 50 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Vær opmærksom på vanddybden – 60 x 20 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Gadeskilt A gråt 41 x 75 x 47 cm
Farve: Grå
Materiale: Plast
Vægt : 4 kg – Fyldt: 8 kg
2 åbninger i top til opfyldning med vand.
Der kan monteres skilt på begge sider - mål 32,5 x 56,5 cm 
Kan købes med og uden skilt

Pas på – gulvet er glat 29,5 x 62 cm
2-sidet med tekst: Pas på – gulvet er glat
Farver: Gul
Materiale: Plast

Hovedspring forbudt – 58 x 15 cm
Hurtigbane – 58 x 15 cm
Motionsbane – 58 x 15 cm
Lukket – 58 x 15 cm
Fri leg – 58 x 15 cm
Farver: Blå eller hvid baggrund (standardfarver)
Materiale: Klar polycarbonat(stødfast) bukket til omvendt V (90 
grader), så det kan stå eller sidde på bassinkant. Leveres med 
påklæbet folie
Montering: Klar til opsætning

Trekantskilt til bassinkanten

Advarsler og A-skilte
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Væg- og dørfolie
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Omklædning 
Damer

Omklædning damer – Ø 25 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: Folie
Montering: Selvklæbende folie

Omklædning personale – Ø 25 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: Folie
Montering: Selvklæbende folie

Omklædning herre – Ø 25 cm 

Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: Folie
Montering: Selvklæbende folie

Alle skilte kan designes og produceres  
efter jeres ønsker og behov. 

De viste skilte og folier er kun eksempler på 
størrelser, farver og illustrationer.

Alle skilte produceres også som folie, der kan 
anvendes på glasdøre, vægge mm.

»

»
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Gulvfolie Gulvfolie

Gulvet er glat – med dreng, gulvfolie Ø90 cm.
Format: Ø90 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Køn: Vælg mellem damer eller herrer
Materiale: Gulvfolie med laminat (R9 skridsikkert) – Også vel-
egnet til fugtige områder – dog med begrænset holdbarhed ved 
montering hen over fuger.

Gulvet er glat – med dreng, gulvfolie Ø90 cm.
Format: Ø90 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Køn: Vælg mellem damer eller herrer
Materiale: Gulvfolie med laminat (R9 skridsikkert) – Også vel-
egnet til fugtige områder – dog med begrænset holdbarhed ved 
montering hen over fuger.

Omklædning Damer – Ø90 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: Gulvfolie med laminat (R9 skridsikkert)
Montering: Se eksempel side 20 
 
INFO:  Leveres også som skilt i 5 mm opskummet PVC eller 3 

mm alusandwichplade

Omklædning Herrer – Ø90 cm
Farver: Standardfarver se side 27
Materiale: Gulvfolie med laminat (R9 skridsikkert)
Montering: Se eksempel side 20

INFO:  Leveres også som skilt i 5 mm opskummet PVC eller 3 
mm alusandwichplade

Hold afstand – gulvfolie, 8 x 40 cm
Hold afstand selvklæbende gulvfolie 8 x 40 cm
Printet på gulvfolie med R9 godkendt skridsikker laminat.

Hold afstand – gulvfolie, Ø40 cm 

Hold afstand selvklæbende folie Ø40 cm
Printet på gulvfolie med R9 godkendt skridsikker laminat.

Er du ren... (Floorstickers) 
Format: Stor folie: Ø50 cm ( 1 stk. rød + 1 stk. grøn) – 
Fødder: hhv. venstre og højre fødder: Ø35 cm  
(4 stk. røde + 4 stk. grønne)

Farver: Rød eller grøn baggrund (standardfarver)

Materiale: Gulvfolie med laminat (R9 skridsikkert).  
Fødder kan også leveres konturskåret. (Ved konturskæring kan 
vi ikke garantere for holdbarhed ved montering ved fuger)

Montering: Kan monteres på fliser, sten, vinyl m.m. Bør varmes 
på med en varmepistol/føntørrer og rulles med en gummirulle 
for bedre klæbeevne. Der kan forekomme limrester fra klæbe-
ren, når folie afmonteres.

KAMPAGNEFOLIE  
– Begrænset holdbarhed
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Regler på trampolinen – 30 x 65 cm
Farver: Farveeksempler se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Regler på hoppepuden – 30 x 65 cm
Farver: Farveeksempler se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Undgå brand – 30 x 65 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Regler minigolf – 30 x 65 cm
Farver: Farveeksempler se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Baderegler – 70 x 100 cm
Farver: Farveeksempler se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Regler for poolområdet – 60 x 40 cm
Farver: Farveeksempler se side 27
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

CampingskilteCampingskilte
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Hvid Blågrå

StandardfarverDørfolie – dusted folie med laminat, så lys kan trænge igennem

Blå

Turkis

Familiebad – 29,7 x 42 cm
Format: 29,7 X 42 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Materiale: Folie

Børnebad – 29,7 x 42 cm
Format: 29,7 X 42 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Materiale: Folie

Handicapbad – 29,7 x 42 cm
Format: 29,7 X 42 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Materiale: Folie 
 
INFO:  Leveres også som skilt i 5 mm opskummet PVC eller 3 

mm alusandwichplade

Vaskeri – 29,7 x 42 cm
Format: 29,7 X 42 cm
Farver: Blå baggrund (standard)
Materiale: Folie

INFO:  Leveres også som skilt i 5 mm opskummet PVC eller 3 
mm alusandwichplade

Blågrøn Grå

Ovenstående er vores standardfarver til baggrun-
den af skiltene, men ønsker du en anden farve 
(logofarve), logo placeret eller ændret i illustration, 
er dette muligt mod en mindre meromkostning 
(alt efter omfang).

»
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Temperatur: 33 grader
Temperature: 33 degrees

Bassinet er beregnet til afslapning og træning, 
derfor henstiller vi til rolig brug af bassinet
The pool is intended for relaxation and training, which is 
why we recommend calm and quiet use of the pool

Børn under 15 år Kun ifølge med voksen
Children under 15 allowed only when accompanied by an adult

    Det er ikke tilladt at/It is not permitted to:

Lave udspring fra kanter
Dive from the edge of the pool

Dykke i varmtvandsbassinet
Dive in the warm water pool

BOBLEBAD/SPA

©
 S

Y
N

E
R

G
IS

K
IL

T
E

.D
K

 7
0

2
7

9
0

0
3

Temperatur: 60 grader
Temperature: 60 degrees

Der skal bades før brug af sauna
You must shower before using the sauna

Børn under 15 år Kun ifølge med voksen
Children under 15 allowed only when accompanied by an adult

    Det er ikke tilladt at/It is not permitted to:

der må IKKE hældes vand på saunaovnen
Do not pour water on the sauna stove

Der må IKKE benyttes fodtøj i saunaen
Footwear may not be used in the sauna

Infrarød sauna
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REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

Temperatur: 33 grader
Temperature: 33 degrees

Bassinet er beregnet til afslapning og træning, 
derfor henstiller vi til rolig brug af bassinet
The pool is intended for relaxation and training, which is 
why we recommend calm and quiet use of the pool

Børn under 15 år Kun ifølge med voksen
Children under 15 allowed only when accompanied by an adult

    Det er ikke tilladt at/It is not permitted to:

Lave udspring fra kanter
Dive from the edge of the pool

Dykke i varmtvandsbassinet
Dive in the warm water pool

Varmtvandsbassin
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REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

Temperatur: 33 grader
Temperature: 33 degrees

Bassinet er beregnet til afslapning og træning, 
derfor henstiller vi til rolig brug af bassinet
The pool is intended for relaxation and training, which is 
why we recommend calm and quiet use of the pool

Børn under 15 år Kun ifølge med voksen
Children under 15 allowed only when accompanied by an adult

    Det er ikke tilladt at/It is not permitted to:

Lave udspring fra kanter
Dive from the edge of the pool

Dykke i varmtvandsbassinet
Dive in the warm water pool

SAUNA-REGLER
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Exclusive-serien

Boblebad/spa  – 30 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Varmtvandsbassin – 30 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Infrarød sauna – 30 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Ren krop kvinde – 42 x 68 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Sauna regler – 30 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Ren krop mand – 42 x 68 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Exclusive-serien

Priser fra  

kr. 250, – 
pr. skilt 

»
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Exclusive-serien

Toiletter – Ø 25 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Vær opmærksom på vanddybde – 60 x 20 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Wellness massage – 65 x 30 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Motion & fitness – 30 x 65 cm
Farver: Standardfarver se side 32
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Toiletter

Ta venligst plads i stilleområdet
Please be seated in the silent area

Nyd ventetiden med en kop kaffe, vand eller the
Enjoy the waiting time with a cup of coff ee, water or tea

Vi kalder dig ind, når vi er klar til din behandling
We will call you in when we are ready for your treatment

WELLNESS MASSAGE
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Vær opmærksom på vanddybde

80 cm 120 cm

Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme 
If you feel sick, stay home

Maskiner (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres 
efter brug med sprit og aftørres med papir
Machines (handles, seats, benches, etc.) must be cleaned aft er 
use with alcohol and wiped with paper

Børn under 15 år Kun ifølge med voksen
Children under 15 allowed only when accompanied by an adult

    Det er ikke tilladt at/It is not permitted to:

Vi accepterer ikke adfærd, der kan opfattes som 
krænkende eller respektløs
We do not accept behavior that can be perceived as 
off ensive or disrespectful

Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for lokalet

Dive in the warm water pool

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre 
medlemmer

Motion- og fitness
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Toiletter
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Grå Sand

Farve-eksempler Streg-eksempler

Blå Jade Soft

Vi hjælper gerne med at få designet til at matche jeres stil 
og indretning og kan med få virkemidler ændre udtrykket, 
så det opfylder jeres smag og ønsker.

MASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGE

Sort

REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

REn krop
Vask dig grundigt, uden badetøj
og eft er toiletbesøg. Så kan vi
reducere tilsætningen af klor
i vandet
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For din skyld, for fællesskabet og for miljøet

MASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGE
MASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGEMASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGEMASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGEMASSAGE MASSAGE MASSAGE MASSAGE

Ovenstående er vores standardfarver til baggrun-
den af skiltene, men ønsker du en anden farve 
(logofarve), logo placeret eller ændret i illustration, 
er dette muligt mod en mindre meromkostning 
(alt efter omfang).

»

»
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OversigtskortOversigtskort

Oversigtsskilt idrætscenter – 70 x 100 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Oversigtsskilt festivalsplads – 100 x 70 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Oversigtsskilt campingplads – 70 x 100 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Oversigtsskilt campingplads – 100 x 70 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Oversigtsskilt og regler campingplads – 70 x 100 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Også produceret som A4 til uddeling hos pladsens gæster.

Oversigtsskilt campingplads – 100 x 70 cm
Materiale: 5 mm opskummet PVC eller 3 mm alusandwichplade
Montering: Skrues op eller monteres med velcrotape

Få tegnet pladskort over din campingplads, 
idrætscenter eller festivalplads

Ring eller skriv på
70 27 90 03 eller
th@synergi.dk
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A: RESTAURANT

B: HAL 1:
Badminton
Håndbold
Loftet – Bordtennis
Vægt & Styrkeløft i sidebygning
  
C: HAL 2:
Badminton
Gymnastik
Floorball
1. etage Mødelokaler &
Kontor & Administration

D: Fitness center
 
E: STADION
Atletik 
Fodbold

 

F: FODBOLD – SEIFFERT ARENA

G: FODBOLD – RISLEV BANERNE

H: FODBOLD MINIBANER / BEACH VOLLEY

I: FODBOLD SØNDERDRÆSSET

J: BOLD- & BEVÆGELSESAREAL

K: ATLETIK – LØB - SPRING

L: ATLETIK - KASTEGÅRD 

M: SVØMMEHAL

N: FRITTEN

O: BEACH VOLLEY

     PARKERING 

 

Vi trykker eller printer også gerne dit kort i 
A4, så det kan deles ud til dine kunder eller 
gæster efter behov.

Priser fra
  

kr. 3.500, – pr. illustration 

»
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Leverandør til hele Danmark

Har du brug 
for skilte?
Standard eller custo- 
mized efter dit behov.

Vi leverer til hele landet og kommer 
gerne ud og hjælper med ideer og 
opmåling.

»

Priser fra  

kr. 250, – 
pr. skilt 

»
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”Vores samarbejde med Synergi, har budt på en sær-
deles professionel og kreativ dialog. Vi ønskede et skil-
tekoncept til vores svømmehal- og badeland, hvor det 
visuelle udtryk skulle komplementeres af en passende 
positiv ordlyd i form af nudging.  

Vi har haft en rigtig god dialog omkring hvordan vi har 
kunne guide vores kunder, og vi har igennem forløbet, 
oplevet en samarbejdspartner i Synergi, der ville sikre os 
det bedste resultat.

Vi er meget tilfredse med hele forløbet”

Rasmus Hygum Kurtzmann
Salgs- og marketingskoordinator
Fredericia Kommune

CASE » Fredericia Idrætscenter

»

Fredericia

Et udpluk af skilte udviklet  
specielt til Fredericia  
Idrætscenter.  

Font, farver og logo ud 
fra designmanual 
og ønsker til udtryk.

Venligst tag skoene af her
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Vask dig grundigt, uden badetøj 
og eft er toiletbesøg, så kan 
vi reducere tilsætningen af 
klor i vandet. 

Ren numse. 
Ren svømme glæde.

For din 
skyld, for fællesskabet 

og for 
miljøet. GB: Wash yourself thoroughly without your 

swimwear on, and aft er using the toilet. 
That way, we can reduce the amount of 
chlorine we add to the water.
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Grøn = Start
Green = start

Børn under 8 år kun sammen med en voksen
Children under 8 allowed only when 
accompanied by an adult

Ingen stop på turen
No stops during the ride

én person ad gangen
One person at a time

Benene først - sid eller lig ned
Legs fi rst – sit or lie down

Ingen ophold i bassinet
No access to the pool

Rutchebane

børn under 8 år SKAL 
FØLGES MED VOKSEN

Når børn under 8 år hopper i 
baljen, skal den voksne altid 

hoppe med

ARMBÅND BÆRES SYNLIGT 
I VÅDOMRÅDET

Dit armbånd giver adgang til 
skabene og skal bæres synligt i 

vådområdet

Dine værdigenstande 
er dit eget ansvar

Benyt venligst de afl åste 
skabe til tøj, sko og 

værdigenstande

DU MÅ IKKE TAGE 
VIDEOER/BILLEDER HER
Det er ikke tilladt at fi lme 

eller tage billeder i hverken, 
omklædningsrum eller vådområde

HUSK både SvømmeBLE OG 
TÆTSIDDENDE BADETØJ

Blebørn og andre med behov 
bedes bruge svømmeble og 

tætsiddende badetøj

Medbragt mad- og 
drikkevarer er ikke tilladt

Forplejning kan købes i 
vores café

Al færdsel i fredericia idrætscenter
er på eget ansvar

vigtige baderegler

GB: Parents/adults with children 
under the age of 8 must always be 

in the water with the child

GB: Your bracelet gives access to 
the lockers and must be worn 

visibly in the wet area

GB: Taking pictures/recording 
video is not allowed in changing 

rooms or in the wet area

GB: Your valuables are 
your own responsibility

GB: Babies in nappies (and others with 
similar needs) are asked to wear a 
nappy and tight-fi tting swimwear

GB: Bringing in food and 
drinks is not allowed
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Tætsiddende 
badetøj

Kan købes i receptionen

Hovedspring er forbudt
...pga. lav vanddybde
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Lukket

Der må ikke drikkes 
direkte fra hanen

Puslerum
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Ingen adgang

Adgang for voksne (over 15 år)
Adult access (over age 15)

Vask dig grundigt uden badetøj 
før og efter dampbad eller sauna
Wash and shower thoroughly without swimwear 
before and aft er visiting the steam bath or sauna

Badetøj skal altid anvendes
Swimwear must always be worn

    Det er ikke tilladt at/it is not permitted to:

Barbere sig
Shave

Medbringe og påføre egne olier eller dufte
Bring and apply your own oils or fragrances

Medbringe mad/alkohol
Bring in food/alcohol

Venligst bemærk, at sauna/dampbad kan 
være reserveret til arrangementer
Please note that the sauna/steam room 
may be reserved for events
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Sauna/dampbad

Temperatur: 33 grader
Temperature: 33 degrees

Bassinet er beregnet til afslapning og træning, 
derfor henstiller vi til rolig brug af bassinet
The pool is intended for relaxation and training, which is 
why we recommend calm and quiet use of the pool

Børn under 15 år Kun ifølge med voksen
Children under 15 allowed only when accompanied by an adult

    Det er ikke tilladt at/It is not permitted to:

Lave udspring fra kanter
Dive from the edge of the pool

Dykke i varmtvandsbassinet
Dive in the warm water pool

Varmtvandsbassin
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Omklædning 
damer

Omklædning 
herrer
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”Thomas har været forbi os flere gange, hvor vi har haft 
en god og konstruktiv dialog omkring løsninger til vores 
skilte på vores campingplads.

Synergi har udarbejdet alle vores skilte startende ved 
receptionen, skilte til vores minigolfbane, poolområdet, 
specieldesignede vejvisningsskilte og sandwichskilte ved 
kiosken.
Vi er rigtig glade for de skilte som Synergi har udarbejdet 
og produceret til os og vi har opnået en rød tråd igen-
nem hele campingpladsen.

Vi vil helt sikkert anbefale Synergi til andre der har brug 
for specieldesignede skilte.”

René Kofoed, 
Horsens City Camping

»

Horsens

Et udpluk af skilte udviklet  
specielt til Horsens City 
Camping.  

Font og farver er med  
udgangspunkt i 
kundens logo samt ønsker  
til campingpladsens 
udtryk og helhed.
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Vask dig grundigt, uden bade-
tøj og efter toiletbesøg, så 
kan vi reducere tilsæt ningen 
af klor i vandet. 

Ren numse. 
Ren svømme-
glæde.

For din 
skyld, for 

fællesskabet 
og for 

miljøet. 

GB: Wash yourself thoroughly without your swimwear on, and after using the 
toilet. That way, we can reduce the amount of chlorine we add to the water.

D: Waschen Sie sich gründlich, ohne Badezeug und nach dem Toilettengang, 
dann können wir die Zugabe von Chlor im Wasser reduzieren.
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Strandtoilet

110 cm

GAMMELDAGS IS OG SOFT-ICE
Lille soft-ice kr. .............................. kr.  30, – 
Stor soft-ice kr. .............................. kr. 36, –
Drys kr. ........................................... kr. 6, –
Gammeldags m/1 kugle ................. kr. 28, – 
Gammeldags m/2 kugler ............... kr. 34, – 
Gammeldags m/3 kugler  .............. kr. 40, – 
Gammeldags m/4 kugler ............... kr. 46, – 
Flødebolle ...................................... kr. 6, – 
Husoddevaffel (5 kugler) ................ kr. 56, – 
Husodde special (4 kugler+soft-ice) kr. 60, – 
1 kugle + soft-ice ............................ kr. 40, – 
2 kugler + soft-ice .......................... kr. 46, – 
3 kugler + soft-ice .......................... kr. 52, – 
Belgisk vaffel m/2 kugler el. soft-ice kr. 45, – 

FASTFOOD

Panini m/skinke+ost/tomat+ost ..... kr. 30, – 
Panini m/steak ............................... kr. 40, –
Pizza m/skinke el. pepperoni ......... kr. 65, –
Lille pommes frites  ....................... kr. 20, – 
Stor pommes frites  ....................... kr. 30, – 
Ketchup/remoulade/salatmayo ...... kr. 10, – 
Pølse- el. kebabmix ........................ kr. 40, – 
Vegan nuggets mix ......................... kr. 40, – 

KAFFE – SLUSHICE
Kaffe/te/cacao ............................... kr. 20, – 
Kage  .............................................. kr. 25, – 
Kaffe m/kage ................................. kr. 40, – 
Kaffe m/soft-ice ............................. kr. 30, – 
Lille slushice .................................. kr. 10, –  
Stor slushice .................................. kr. 20, –
Isbombe (slushice+soft-ice) ........... kr. 30, –

FADØL 
Fadøl 40 cl. .................................... kr. 40, – 

PRISLISTE

reception

Besøg kiosken på

Softice og gl. dags Kolde og varme drikke

Lune snacks og fastfood

Åben hver dag
8-20

LUKKET

kl. 12-14

LUKKETkl. 12-14
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GB: Camera surveillance
For your safety, the area around the 
swimming pool is camera-monitored during 
opening hours.

However, your stay at the swimming pool
is always at your own risk, and parents/
adults are responsible for children they bring 
to the swimming pool.

D: Kameraüberwachung
Zu Ihrer Sicherheit wird der Bereich um das 
Schwimmbad während der Öffnungszeiten 
kameraüberwacht.

Der Aufenthalt im Schwimmbad erfolgt jedoch stets
auf eigene Verantwortung und die Eltern/die erwach-
senen Begleitpersonen haben die Aufsichtspfl icht für
Kinder, die mit ihnen das Schwimmbad besuchen.

For din sikkerheds skyld er området omkring swimmingpoolen 
kameraovervåget i åbningstiden.

Ophold i svømmehallen er dog altid på eget ansvar og forældre/voksne
har stadig ansvaret for de børn de har med i svømmehallen.

Kameraovervågning

CASE » Horsens City Camp
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”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Thomas og 
Synergi i forbindelse med udformning af skilte til vores 
nye vandkulturhus. Vi har fået et rigtig flot resultat, med 
nogle lidt mere moderne og tidssvarende skilte – end 
dem man normalt ser.  
 
Alle vore ønsker er blevet indarbejdet i de nye skilte, 
hvilket er sket med stor tilfredshed. 

Vi vil absolut benytte os af Synergi en anden gang.”

Jesper Vinther Fruergaard
Wærkfører (Centerchef), Wærket

»
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Hovedspring 
er forbudt

...pga. lav vanddybde

GB:  WARM WATER POOL

Temperature: 33 degrees

The pool is intended for relaxation 
and training, which is why we 
recommend calm use of the pool.

  No jumping in from 
  the edge of the pool

  No diving

The intervals for water massage 
are 5 minutes of operation and 
5 minutes of break
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Generelle 
regler
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D:   Durch Befolgen dieser einfachen Regeln können wir alle dazu beitragen, in 
Vandkulturhuset für eine gute Wasserqualität und das bestmögliche Raumklima 
zu sorgen.

1. Vor dem Betreten der Schwimmbecken müssen Sie sich unter der Dusche 
ohne Badebekleidung waschen. Der gesamte Körper muss gründlich mit Seife 
gewaschen und mit Wasser gespült werden.

2. Die Haare müssen gründlich gewaschen und gespült werden. Sie können 
aber auch eine Badekappe tragen, die Ihre ungewaschenen Haare vollständig 
bedeckt.

3. Nach der Benutzung der Toilette, der Sauna oder des Dampfbads müssen Sie 
sich erneut unter der Dusche waschen.

4. Die Badebekleidung muss sauber und zweckmäßig sein.

5. Unter der Badebekleidung darf keine Unterwäsche getragen werden.

6. Kinder unter 3 Jahren müssen eine von Vandkultur huset zugelassene 
Windelhose tragen.

7. Kinder unter 11 Jahren müssen in Begleitung einer erwachsenen Person ab 18 
Jahren sein. 

 Erwachsene Personen in Begleitung von Kindern haben die Aufsichtspfl icht für 
die Kinder.

8. Kinder unter 8 Jahren dürfen sich nur in Begleitung einer erwachsenen Person 
im Wasser aufhalten.

9. Kinder unter 7 Jahren dürfen sowohl mit in die Herren- als auch mit in die 
Damenumkleideräume.

10. Das Verschmutzen des Wassers während des Badens durch Spucken, 
Naseschnäuzen oder Urinieren ist strengstens untersagt.

11. Das Baden ist untersagt, wenn Sie unter einer ansteckenden Krankheit leiden, 
wie beispielsweise Durchfall, Ohren- oder Augeninfektionen, Hautentzündungen 
oder Gelbsucht (Hepatitis A) in der ansteckenden Phase.

12. Wenn Sie unter Fußwarzen oder Fußpilz leiden, dürfen Sie nur dann baden 
gehen, wenn Sie in ärztlicher Behandlung sind.

13. Tragen Sie im Barfußbereich keine Straßenschuhe.

Während der Öffnungszeiten für öffentliche Badegäste ist in Vandkulturhuset 
jederzeit eine Badeaufsicht/Supervisor anwesend. Wir empfehlen, dass Sie dennoch 
niemals alleine baden gehen, da die Badeaufsicht/Supervisor nicht jederzeit das 
gesamte Schwimmbecken im Blick haben kann.

GB:  By following these simple rules, we can all help to ensure 
good water quality and the best possible environment in 
Vandkulturhuset.

1. You must shower and wash thoroughly, without a swim-
suit, before entering the pool. The entire body must be 
washed with soap and then rinsed.

2. Hair should be washed and rinsed thoroughly, or you can 
wear a swimming cap that completely covers unwashed 
hair.

3. You must also shower and wash thoroughly after using 
the toilet, sauna or steam bath.

4. Swimwear must be clean and designed for the purpose.

5. Do not wear underwear under your swimsuit.

6. Children under the age of three must wear swim pants 
approved by Vandkulturhuset.

7. Children under the age of 12 must be accompanied by an 
adult of at least 18 years. 

 Adults are responsible for the direct supervision of any 
children in their care at all times.

8. Children under the age of 8 must always be accompa-
nied in the water and supervised by an adult.

9. Children under the age of 7 are permitted in both men’s 
and women’s changing rooms.

10. Spitting, nose blowing and urinating in the pool are pro-
hibited.

11. Swimming is prohibited if you have any contagious dis-
ease such as diarrhoea, a cold, ear or eye infections, a 
skin rash or jaundice (Hepatitis A) in the infectious stage.

12. If you have verrucas or athlete’s foot, you may only swim 
if you are undergoing treatment.

13. Outdoor footwear is prohibited in the barefoot area.

There is always a lifeguard/supervisor present at Vandkultur-
huset in public hours. However, we recommend that you never 
swim alone as the lifeguard/supervisor cannot keep an eye on 
the pools at all times.

Ved at følge disse enkle regler, kan vi alle hjælpe med til at sikre god 
vandkvalitet samt bedst muligt indeklima i Vandkulturhuset.

1. Inden besøg i bassinerne skal du vakse dig under bruseren uden 
badetøj. Hele kroppen sæbes ind og skylles af.

2. Håret skal vaskes og skylles grundigt eller du kan benytte 
badehætte, der dækker det uvaskede hår fuldstændig.

3. Efter toiletbesøg, sauna og dampbad, skal du vaske dig under 
bruseren igen.

4. Badetøj skal være rent og beregnet til formålet.

5. Du må ikke bære undertøj under badetøj.

6. Børn under 3 år skal bære blebuks godkendt af Vandkulturhuset.

7. Børn under 12 år skal ledsages af en voksen på mindst 18 år. 
 Voksne, der ledsager børn har tilsynspligten med børnene.

8. Hvis barnet er under 8 år, skal den voksne være i vandet sammen 
med barnet.

9. Børn under 7 år må gerne gå med i herre- og dameomklædningen.

10. Du må ikke forurene vandet under badning ved spytning, næse 
pudsning eller urinering.

11. Du må ikke bade, hvis du har smitsom sygdom som fx diarré, 
forkølelse, øre- eller øjenbetændelse, betændelse i huden eller 
gulsot (Hepatitis A) i den smitsomme fase.

12. Har du fodvorter eller fodsvamp, må du bade, hvis du er under 
lægebehandling.

13. Brug ikke udendørs fodtøj i barfodsområdet.

Der er altid en livredder/opsyn til stede i Vandkulturhuset, i den 
offentlige åbningstid. Vi anbefaler dog, at du aldrig bader alene, da 
livredderen/opsynet ikke kan holde øje med bassinerne hele tiden.
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Sauna & Damp
regler 

Damp/sauna er fælles for kvinder/mænd

Afskylning før og efter besøg i sauna/dampbad

Håndklæde og badetøj må gerne anvendes 
i saunaen

Saunagæster skal være HELT aftørrede 
inden de går i sauna, og de skal sidde 
på HELT tørre håndklæder

    Det er ikke tilladt at:

Anvende skrubbesvampe / 
handsker, olier og cremer

Fjerne intim- eller 
kropsbehåring samt 
høvle og slibe hud

Benytte mobiler / GoPro / 
fotografi apparater

Medbringe mad / alkohol 

Det anbefales ikke at børn under 
13 år benytter sauna og dampbad

For din 
skyld, for 

fællesskabet 
og for 

miljøet. 
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Vask dig grundigt, uden bade-
tøj og efter toiletbesøg, så 
kan vi reducere tilsæt ningen 
af klor i vandet. 

Ren numse. 
Ren svømme-
glæde.

1
2

3

4

5

Et udpluk af skilte udviklet  
specielt til Horsens City 
Camping.  

Farverne er nøje udvalgt i  
samarbejde med kunden, så  
skiltene macther svømmehallens  
stil og udtryk.

Thyborøn

CASE » Vandwærket, Thyborøn
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NAKSKOV IDRÆTSCENTER
sport  kultur  event

For din 
skyld, for 

fællesskabet 
og for 

miljøet. 
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NAKSKOV IDRÆTSCENTER
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Ordensregler

Code of Conduct
•  Mobile phones/Cameras & all Digital devices are not allowed in the 

swim center
•  Photography is only allowed with the consent from an instructor or an 

employee
•  Visiting the swim center is always at your own risk
•  Children over the age of 7 years, are not permitted in the opposite sex 

Shower rooms – We recommend our family shower rooms 
•  Children under the age of 4 years, are required to use our approved 

baby swim shorts.  The use of swim diapers is not allowed!!
•  It is not allowed to be under the infl uence of alcohol nor euphoriant 

substances
•  Smoking is not allowed
•  Animals are not allowed 
•  It is not allowed to bring personal toys into the swim center
•  It is allowed to bring personal arm fl oats for children
•  The use of snorkel and fl ippers are only allowed in the 25-meter pool 

for swim training purposes and only within the designated swimming 
lanes

•  The Swim center is not responsible for stolen or forgotten items
•  It is not allowed to enter the pool without a lifeguard present
•  Obey/Follow the lifeguards’ instructions
•  Employees of the swim center can always expel individuals who do not 

obey/follow instructions given – Expulsion can be for a decided length of 
time.

•  Under certain circumstances, food and drink may be allowed in the red 
seating are.

•  Lifeguards have the authority to change, at any given time, instructions 
for the sake of safety and order.

•  Children under the age of 10 years, is required to be under the 
observation of an adult of min. 16 + years.

• Mobiltelefon/kamera/elektriske enheder er forbudt i svømmecenteret.
• Fotografering er kun tilladt efter aftale med personalet.
• Ophold i svømmecenteret er på eget ansvar.
•  Børn har ikke adgang til det modsatte køns omklædnings-og 

baderum efter det fyldte 7. år. Der henvises i dette tilfælde til 
familieomklædningsrummene.

•  Børn under 4 år skal være iført svømmecenterets godkendte babybuks. 
Brug af alm. badebleer er ikke tilladt!

•  Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
•  Rygning er ikke tilladt i svømmecenteret.
•  Dyr har ingen adgang!
•  Det er ikke tilladt at medbringe eget legetøj
•  Snorkel og dykkerfødder er kun tilladt i sportsbassinet i forbindelse med 

svømmetræning i forening eller på en anvist svømmebane.
•  Det er tilladt at medbringe egne badevinger.
•  Svømmecenteret påtager sig ikke noget ansvar for tyveri og glemte 

sager.
•  Det er ikke tilladt at gå i vandet uden at der en livredder til stede.
• Livreddernes anvisninger skal følges!
•  Personalet i svømmecenteret kan altid bortvise badegæster, der ikke 

efterkommer anvisninger.  Der kan også udstedes karantæne.
•  I særlige tilfælde kan der gives lov til at indtage mad og drikkelse i det 

røde område.
•  Livredderen kan til enhver tid komme med ændrede anvisninger for 

sikkerhedens skyld og for at holde ro og orden.

•  Børn under 10 år skal være under opsyn af en ledsager (min. 16 år)

A. E. Hansensvej 1 / 4900 Nakskov / tlf. 54 92 72 60
info@nakskovic.dk / www.nakskovic.dk

NAKSKOV IDRÆTSCENTER
sport  kultur  event

A. E. Hansensvej 1 / 4900 Nakskov / tlf. 54 92 72 60
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NAKSKOV IDRÆTSCENTER
sport  kultur  event

Gå baglæns ned
af stigen

UK: Go backwards 
down the stairs

DE: Gehen rückwärts 
nach unten treppen
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sport  kultur  event
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Vigtige forholdsregler 
ved brug af vipper

Important rules for use of diving boards/platforms

UK: UK: 
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”Vi er yderst tilfredse med samarbejdet i mellem Synergi 
og vores svømmecenter. Vi havde behov for at lave helt 
nye skilte og opdatere allerede eksisterende skilte, og 
havde derfor brug for at farverne og stil kunne kom til  
at komplimentere hinanden.  Det lykkedes rigtig godt! 

Der var super dialog og et godt samarbejde mellem  
vores ønsker og Synergis designer team. Vi kan kun  
anbefale dem til andre.

Deedra H. Nielsen 
Koordinator Nakskov Idræts & Kultur & Eventcenter.

Et udpluk af skilte udviklet  
specielt til Nakskov Idrætscenter. 

Skiltene er designet ud fra Nakskov  
Idrætscenters ønsker og behov i 
forhold til stil og farver.

Nakskov

CASE » Nakskov Idrætscenter
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» Har du brug  
for skilte?
Standard eller custo- 
mized efter dit behov.

Vi leverer til hele landet og kommer gerne 
ud og hjælper med ideer og opmåling.

SYNERGISKILTE.DK

Priser fra  

kr. 250, – 
pr. skilt 

»



SYNERGI
MARINEBUEN 11 

NÆSTVED 
TLF. 7027 9003

WWW.SYNERGI1.DK

Ring eller skriv til os på
70 27 90 03 eller th@synergi1.dk

THOMAS BAGGER HANSEN
Direktør og projektleder

MAJA DAHL KJERSGAARD
Junior Projektleder

LOUISE NEUMANN  
FRANDSEN
Projektleder

ANETTE JØRGENSEN
Art director og  
grafisk designer

KRISTINE JØRGENSEN
Grafisk designer og  
webdesigner

HELLE G.  JØRGENSEN
Grafisk designer

WILMA JØRGENSEN
Bureauhund

BO JACOBSEN
Webudvikler

MIKKEL HANSEN
Webudvikler

MARTIN SØLBERG
Digital konsulent

HOLDET BAG

»
Næstved

SKAL VI BUKKE DET I NEON?
I Synergi er vores vigtigste opgave, at sørge for, at 
din virksomhed får opmærksomhed - uanset om 
det gælder et facadeskilt, henvisningsskilt eller 
dørskiltet til omklædningsrummet. Vores projektle-
dere og grafiske designere er klar til at hjælpe din 
virksomhed med en tydelig skiltning, som gør at 
jeres besøgende finder jer igen og igen. Og mangler 
du inspiration til din næste messestand, så husk at 
vi er også 100-meter mester til design, produktion 
og montering af messestanden.

Kontakt Synergi, hvis vi skal hjælpe dig med at 
skabe solide og unikke løsninger inden for design, 
web og digital, der imødekommer og – meget gerne 
– overstiger dine forventninger.




