
AZALPENA:

ERROTULUAK
Barne erabilera – Hizkuntza paisaia
9.1.1.b Errotulazio txikia. Gelen izenak, norabidekoak, hormairudiak

- Hizkuntzen kokapena: Euskara goian eta gaztelania behean kokatzen dira. Zenbait

kasutan euskara hutsean utzi daiteke errotulua, normalean ulertzeko errazak direlako:

“Administrazioa”, “Zuzendaritza”...

- Errotulu elebidunetan, euskarazko testua letra lodiz jartzen dugu, gehiago

nabarmentzeko. Baita letra larriz ere idatz daiteke, lehentasun gehiago emateko.

- Letra tamaina: testuaren luzeraren arabera egokitu behar dugu; 36 puntukoa egokia

da.

- Lerrokatzea: Testuak erdian lerrokatuko ditugu.

- Letra mota: Enpresa edo erakundearen letra mota erabiltzen da.
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- Zer diren: Euskarri iraunkorrak dira errotuluak. Normalean oharrek baino izaera

iraunkorragoa dute. Esate baterako: “Bilera gela”...

- Edukia: Errotuluetan sailen izenak agertzen dira: “Tailerra”, “Bulego Teknikoa”,

“Biltegia”...

- Formatua:

ADIBIDEAK:

Erakundeetan, besteak beste, honen antzeko errotuluak erabili ohi dira:

Deitu gabe sartu
Pase sin llamar

Ez Erre
Prohibido fumar

Isilik mesedez
Silencio por favor

Harrera
Recepción

Zabalik
Abierto

Bultzatu
Empujar

Itxarongela
Sala de espera

Emakumezkoak
Mujeres

Laster etorriko gara
Volvemos enseguida

Jo txirrina
Llame al timbre

Ez sartu
Prohibido el paso

Larrialdi irteera
Salida de emergencia

Komunak
Servicios

Itxita
Cerrado

Tiratu
Tirar

Probatua
Privado

Gizonezkoa
Hombres

Administrazioa
Administración
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Erakundean bi motatako errotuluak aurki daitezke:

- Erakunde edo enpresaren izena eta bere jarduna iragartzen dutenak: “Doloriaga

Harategia”, esaterako.

- Erakunde edo enpresaren eraikinean eta inguruan aurki daitezkeen errotulu informatiboak:

su itzalgailua, txirrina, aparkalekua, eta abar. (Beheko taulan adibide gehiago)

Zuk eta biok euskaraz

Sarrera
Entrada

Solairua
Planta

Euskaraz nahi baduzu

Igogailua
Ascensor

Itxita. Oporretan gaude
Cerrado por vacaciones

Zerrenda honetako errotuluak sarritan erakunde edo enpresaren kanpoaldean egoten

dira eta denbora luzerako ipintzen dira, beraz, komenigarria da euskarri gogorretan

inprimatzea (metakrilatoa, txapa...), eguraldiaren aldaketei aurre egiteko.

Txirrina. Deitu

Txirrina

Ordutegia:
Goizez 8etatik 12etara

Arratsaldez ordu 2etatik 5etara

Zuzendaritzakoak bakarrik

Zuzendaritzakoen aparkalekua

Motoak

Su-itzalgailuak

Ez erabili altzairuzko tresnarik

Ez erre

Gas sukoia

Ez erabili burdindun oinetakorik

Txirrina

Irteerako txirrina

Ez erre

Suteen aurkako materiala, 75 zk.ko giltza

Timbre. Llame aquí

Timbre

Horario:
Mañana 8 a 12

Tarde 2 a 5

Reservado Dirección

Aparcamiento Dirección

Motos

Extintor

Prohibido usar herramientas de acero

Prohibido terminantemente fumar

Gas inflamable

Prohibido usar calzado con herraje

Timbre llamada

Timbre salida

Prohibido fumar

Material contra incendios, llave nº75

LAGUNTZA FITXA - www.11dok.com


