
Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure
voor E-design drukknoppen en schakelaars W+DW

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure.
Voor alle drukknoppen, schakelaars en handzenders leveren wij toetsen en dubbele toetsen, 
in alle aangeboden kleuren met lasergravure. 
Voor telkens een pijl bovenaan (op) en onderaan (neer) volstaat de extra aanduiding +2P.
Voor I (= aan) bovenaan en 0 (=uit) onderaan volstaat de extra aanduiding +I0.
Voor 0 (= uit) bovenaan en I (=aan) onderaan volstaat de extra aanduiding +0I.
Andere opdrukken met maximum 6 regels moeten beschreven worden en wij graveren die 
dan in het lettertype Arial. Maximaal twee lijnen bovenaan, in het midden en onderaan. 
Een overzicht van de pictogrammen voor lasergravures kan u vinden vanaf bladzijde 1-45. Het is 
voldoende om naast het type van de toets het pictogramnummer op te geven van de gewenste gravure.
Wij graveren ook individuele klantenwensen; daarvoor moeten wij deze bestanden per e-mail 
ontvangen op info@serelec.be, in Adobe Illustrator- of Corel Draw met als einde .ai respectie-
velijk .cdr. 
Voor het maken van een nieuw pictogram volgens klantenspecificatie rekenen wij een toeslag 
aan – deze toeslag kan u vinden onder de productomschrijving LGI. 
Om niet gegraveerde toetsen te bestellen, volstaat het om als suffix te schrijven 'niet gegraveerd'.

Toetsen 
W-B4FT65 1), W-B4T65 1), W-F4T65B/F4FT65/F4FT65B/F4T65/WT/WS65 W-F1FT65

Dubbele toetsen 
DW-B4FT65 1), DW-B4T65 1), DW-F4T65B/F4FT65/F4FT65B/F4T65

W + DW    Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor E-design
 drukknoppen en schakelaars
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...+2P 

Volgens individuele
klantenwens

1) Door de LED’s bij de bus-drukknoppen en de vlakke bus-drukknoppen verkleint het te graveren oppervlak.
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Volgens individuele 
klantenwens

W-WT/WS65 Toets voor drukknop en schakelaar E-Design zuiver wit glanzend EAN 4010312908075

DW-F4T65B Dubbele toets voor zenddrukknop E-design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312907283

W-F4T65B Toets voor zenddrukknop E-design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312907276

DW-F4FT65B Dubbele toets voor zenddrukknop E-Design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312908068

W-F4FT65B Toets voor zenddrukknop E-Design, met batterij zuiver wit glanzend EAN 4010312908051

DW-F4T65 Dubbele toets voor zenddrukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907177

W-F4T65 Toets voor zenddrukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907160

W-F1FT65 Toets voor vlakke zenddrukknop E-design EAN 4010312907153

DW-B4T65 Dubbele toets voor bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907214

W-B4T65 Toets voor bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907184

DW-B4FT65 Dubbele toets voor vlakke bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907191

W-B4FT65 Toets voor vlakke bus-drukknop E-design, zuiver wit glanzend EAN 4010312907207

LGI Individuele lasergravure, opmaken van pictogram EAN 4010312908310



Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor 
drukknop en schakelaar Design 55 W + DW   

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure.
Voor alle drukknoppen, schakelaars en handzenders leveren wij toetsen en dubbele toetsen, 
in alle aangeboden kleuren met lasergravure. 
Voor telkens een pijl bovenaan (op) en onderaan (neer) volstaat de extra aanduiding +2P.
Voor I (= aan) bovenaan en 0 (=uit) onderaan volstaat de extra aanduiding +I0.
Voor 0 (= uit) bovenaan en I (=aan) onderaan volstaat de extra aanduiding +0I.
Andere opdrukken met maximum 6 regels moeten beschreven worden en wij graveren die 
dan in het lettertype Arial. Maximaal twee lijnen bovenaan, in het midden en onderaan. 
Een overzicht van de pictogrammen voor lasergravures kan u vinden vanaf bladzijde 1-45. Het is 
voldoende om naast het type van de toets het pictogramnummer op te geven van de gewenste gravure.
Wij graveren ook individuele klantenwensen; daarvoor moeten wij deze bestanden per e-mail ont-
vangen op info@serelec.be, in Adobe Illustrator- of Corel Draw met als einde .ai respectievelijk .cdr. 
Voor het maken van een nieuw pictogram volgens klantenspecificatie rekenen wij een toeslag 
aan – deze toeslag kan u vinden onder de productomschrijving LGI. 
Om niet gegraveerde toetsen te bestellen, volstaat het om als suffix te schrijven 'niet gegraveerd'.

Toetsen 
W-B4T55 1), W-F4T55B, W-FMT55/2-, W-FT4CH, W-FT4F, W-FT55 W-FFT55Q

Dubbele toetsen 
DW-B4T55 1), DW-F4T55B, DW-FMT55/4-, DW-FT4CH, DW-FT4F, DW-FT55 

W + DW    Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor drukknop en schakelaar
 Design 55
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1) Door de LED’s bij de bus-drukknoppen en de vlakke bus-drukknoppen verkleint het te graveren oppervlak.
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Dubbele toets voor zenddrukknop 55x55mm voor Busch Reflex en Duro, wit/alpijn wit

Toets voor zenddrukknop 55x55mm voor Busch Reflex en Duro, wit/alpijn wit

Dubbele toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor vlakke zenddrukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor vlakke zenddrukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor zenddrukknop Schweizer Design ws(61)/hg(65)/sz(60)

Toets voor zenddrukknop Schweizer Design ws(61)/hg(65)/sz(60)

Dubbele toets voor minizender ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor minizender ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor vlakke drukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor zenddrukknop 55x55mm ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toets voor bus-drukknop ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor bus-drukknop ws/rw/wg/sz/an/al

EAN 4010312907061

EAN 4010312907047

EAN 4010312906293

EAN 4010312906286

EAN 4010312906279

EAN 4010312906262

EAN 4010312906385

EAN 4010312906347

EAN 4010312906330

EAN 4010312906323

EAN 4010312906255

EAN 4010312907320

EAN 4010312907313

EAN 4010312907580

EAN 4010312907573

W-WT/WS55 Toets voor drukknop en schakelaar ws/rw/wg/sz/an/al EAN 4010312908112

LGI Individuele lasergravure, opmaken van pictogram EAN 4010312908310



Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor 
afstandsbediening en handzender W + DW   

Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure.
Voor alle drukknoppen, schakelaars en handzenders leveren wij toetsen en dubbele toetsen, 
in alle aangeboden kleuren met lasergravure. 
Voor telkens een pijl bovenaan (op) en onderaan (neer) volstaat de extra aanduiding +2P.
Voor I (= aan) bovenaan en 0 (=uit) onderaan volstaat de extra aanduiding +I0.
Voor 0 (= uit) bovenaan en I (=aan) onderaan volstaat de extra aanduiding +.
Andere opdrukken met maximum 6 regels moeten beschreven worden en wij graveren die 
dan in het lettertype Arial. Maximaal twee lijnen bovenaan, in het midden en onderaan.
Een overzicht van de pictogrammen voor lasergravures kan u vinden vanaf bladzijde 1-45. 
Het is voldoende om naast het type van de toets het pictogramnummer op te geven van de 
gewenste gravure.
Wij graveren ook individuele klantenwensen; daarvoor moeten wij deze bestanden per e-mail ont-
vangen op info@serelec.be, in Adobe Illustrator- of Corel Draw met als einde .ai respectievelijk .cdr.
Voor het maken van een nieuw pictogram volgens klantenspecificatie rekenen wij een toeslag
aan – deze toeslag kan u vinden onder de productomschrijving LGI. 
Toetsen 
W-FHS/FMH2

Dubbele toetsen 
DW-FHS/FMH4

Dubbele toetsen
DW-FF8

W + DW    Toetsen en dubbele toetsen met lasergravure voor afstandsbediening en 
 handzender
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Dubbele toets voor Wireless handzender en -mini handzender FMH4 ws/rw/wg/sz/an/al

Toets voor Wireless handzender en -minihandzender FMH2 ws/rw/wg/sz/an/al

Dubbele toetsen voor Wireless afstandsbediening antraciet soft gelakt

EAN 4010312906361

EAN 4010312906354

EAN 4010312906378

DW-FHS/FMH4 

W-FHS/FMH2

DW-FF8

Individuele lasergravure, opmaken van pictogram EAN 4010312908310LGI




