Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika från verkligheten. Färila maj 2021.

Vi har gjort det enkelt för dig att bekänna färg.
Matcha bankestommarnas dekaler med
bilen eller välj din favoritnyans.
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Gör så här:

När du som åkare investerar i ExTe-bankar ska de förbättra din lönsamhet och förenkla ditt jobb. Men våra produkter ska
även bidra till ökad säkerhet för chaufförer och medtrafikanter. Därför valde vi för många år sedan en orangeröda signalfärg
till våra dekaler på bankestommar och stakar. Och de syns garanterat. Ur säkerhetssynpunkt är det viktigast att stakarna är
stripade med dekaler som har vår originalfärg. Dekalerna på stommarna är i första hand till för att identifiera vilka bankar
som sitter på ekipaget. De har inte samma viktiga funktion för säkerheten. Därför har vi tagit fram en färgskala anpassad
både till stommens dekaler och dina önskemål som åkare. Du kan även välja andra färgnyanser mot särskild offert.

Tänk på att ...
1

Visst ser det snyggt ut med fräscha dekaler. Men tänk ändå på att dekalerna
på stakarna i första hand ska bidra till din egen, chaufförernas och medtrafikanternas säkerhet genom att synas bra. Ha det i åtanke om du vill
välja egna färger.

Välj ut din favoritfärg ...
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Åkeriet kanske har sin egen färg på bilarna. Kolla i vår färgskala vilken
nyans som matchar företagets färg.

Vilken serie har du ...
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Vi har många olika serier av timmerbankar med olika versioner av dekaler, du
måste ange vilken serie du har. Om du vill förnya dina dekaler är det viktigt
för oss att veta vilken eller vilka modeller av stommar och stakar som sitter på
ekipaget. Och det gäller även när du väljer orangeröda originaldekaler från Exte.

Beställning ...
4

Gäller det montering av nya timmerbankar pratar du med påbyggaren.
Tillsammans går ni igenom ExTes dekalvarianter och bestämmer färgnyans.
Påbyggaren beställer dekalerna tillsammans med bankarna. Ska du sätta nya
dekaler på de bankar du redan har, beställer du direkt från ExTe. Information
om priser får du i samband med beställningen.

