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EN VERDEN AV
DISPLAYPRODUKTER!

Utgave 1 (2020)

I denne katalogen vil du finne litt 
av Messe- og  displayproduktene 

vi kan levere.

Skulle det vere noe du lurer på,
så er det bare å kontakte oss.
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måte å øke synligheten av din merkevare. Flaggene blafrer i vinden og tiltrekker seg opp
merksomhet. De er meget godt synlige fra alle kanter, der de beveger seg etter vinden.

og sterke farger. Vi trykker ditt design og logo eller hjelper deg med helt nytt design hvis du 
ønsker det. 

lett å transportere med seg rundt.

BEACHFLAGG
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BEACHFLAGG KLASSISK
Størrelser: Small 2.5m | Medium 3m | Large 3.9m |  
XL 4.5m_
tusenvis av fornøyde kunder!

og kostnadseffektiv markedsføring. 
 Flaggene beveger seg etter vinden og 
tiltrekker seg oppmerksomhet. 

stan dard fasonger (A, B, C, D, E, F) og kan 

extra large.

BEACHFLAGG EKSKLUSIV
Størrelser: Medium 3m | Large 4m_
 eksklusivt design.

Produsert i kraftigere aluminiums
ramme som tåler det meste av vær og 
vind. Aluminiumsrammen gir et mod
erne og profesjonelt utseende.

tåle mye er dette produktet for deg. 

alle kanter da de beveger seg etter vin
den og tiltrekker seg oppmerksomhet.

BEACHFLAGG FIRKANTET
Størrelser: Small 3m | Medium 4m | Large 5m_
plass til budskapet. 

Formen gjør det lettere å plassere logo 

tekstbudskap.

Stangsystemet er laget av aluminium 
som ikke ruster.
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KRYSSFOT EKSKLUSIV
Størrelser: En størrelse passer alle_
Gir god støtte og stabilitet på alle typer underlag. 
Kryssfoten er lett å slå sammen og ta med deg rundt.

Kan kombineres med vektpose for økt stabilitet i sterk vind. 

VEKTPOSE
Størrelser: En størrelse passer alle_
Vektpose du kan fylle med vann eller sand.
 
Gir økt vekt og stabilitet til produkt.

 ønsker å tilføre vekt.

KRYSSFOT KLASSISK
Størrelser: En størrelse passer alle_
Gir god støtte og stabilitet på alle typer underlag. 
Lett å slå sammen og ta med deg rundt.

Kan kombineres med vektpose for økt stabilitet i sterk vind. 

JORDSPYD EKSKLUSIV
Størrelser: En størrelse passer alle_
Jordspyd Eksklusiv i sortlakkert metall.

ned i bakken. Stabilt feste som er meget enkelt i bruk.

SKRUFOT I PLAST
Størrelser: En størrelse passer alle_
Skrufot i solid plast som du skrur direkte i bakken.

JORDSPYD KLASSISK
Størrelser: En størrelse passer alle_
ned i bakken. Meget enkelt i bruk.
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PLASTDUNK VANNTANK
Vekt ca. 17kg med vann eller ca. 26kg med sand._
Plastdunk/vanntank i sort plast som gir et solid ankerpunkt 
med lavt vektpunkt.

Kan fylles med vann eller sand. Produsert i solid plastikk. 
Kan brukes ute hele året. Husk å ha frostvæske i vannet om 
vinteren.

Plastdunk/vanntank er meget enkel i bruk. Stikk beach

VEGGFESTE TIL BEACHFLAGG
Størrelser: En størrelse passer alle_
i gulvet. Produsert i metall og gir et solid festepunkt til dine 

fast i all slags vær.

VEKTFESTE FOR LØSE VEKTER
Størrelser: 3kg uten ekstra vekter_
på toppen av vektfeste til du oppnår ønsket vekt og stabilitet.
 

det ned på festepinnen.

Husk å bestille bestille løse vektposer.

VEKTPLATE 5 – 20 KG
Størrelser: 5kg | 15kg | 20kg_
bruk. Velg mellom vektplate med egenvekt på 5 — 20 kg.
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Vi har et stort utvalg av populære rollup i mange størrelser og varianter. 
Velg mellom klassiske rollup til eksklusive, dobbeltsidige og rollup for utendørs bruk.

Vi har Norges mest populære rollup system og trykker nye bannere til din eksisterende 

sterke farger. 

 Mekanismen i rollupen har litt motstand slik at din rollup trekker seg sammen automatisk. 

Du setter den opp ved å trekke ut reklameduken og feste den til toppen av rammen på 1 2 3. 
Enkelt og effektivt!

Kort leveringstid på rollup til hele Norge!

ROLLUP
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ROLLUP EKSKLUSIV
Størrelser: 85x200 | 100x200 | 120x200 cm_
Eksklusiv design rollup med lekker 

uttrykk.

Leveres komplett med praktisk bære
veske slik at du enkelt tar den med over 
alt. Solid konstruksjon kombinert med 
tidløst og moderne design.

Systemet bygger på de samme, popu
lære funksjoner som i vår klassiske 

Denne rollupen gir deg mulighet til å 
bytte plakat ved behov.

ROLLUP PREMIUM
Størrelser: 85x160-220 cm_
Rollup Premium er en solid og bruker-
vennlig rollup med et minimalistisk 
og elegant design. Robust aluminium 
rollup kassett med forkrommet støttefot 
og easy-click-on toppkant. Teleskop-
stangen lar deg justere høyden trinnløst 
fra 160 cm til 220 cm.

Leveres i vår mest populære bredde 
på 85 cm. Varer på lager for rask le
vering. (Andre bredder kan leveres på 
 forespørsel.)

Bestill Rollup Premium og få den 
 levert komplett med trykk og postret 
bæreveske inkludert i prisen.

ROLLUP KLASSISK
Størrelser: A4 | A3 | 60x200 | 85x200 | 100x200 | 120x200 | 
150x200 cm_
Bestselger! Prisgunstig rollup i klassisk 

Rollup Klassisk er en prisgunstig rollup 

Leveres komplett med en plakat og 
bære veske. 

Solid rollup konstruert med aluminium 
kombinert med tidløst og stilfylt design 
gjør at rollup klassisk modellen er en 
sikker vinner for enhver bedrift.

ROLLUP BASIC
Størrelser: 85x200 cm_
Bestselger! Prisgunstig rollup i klassisk 

Rollup Basic er en prisgunstig rollup 
med god bildekvalitet. 

Leveres komplett med en plakat og 
bære veske. 

Rollupen er enkelt og konstruert i alu
minium kombinert med tidløst design 
gjør at denne rollup modellen er et 
 enkelt valg.
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L-BANNER
Størrelser: 85x160-220 | 100x160-220 cm_
Portabel L-banner, komplett levert 
 inkludert trykk på banneret og praktisk 
bæreveske. Leveres i bredde på 85 cm og 
100 cm. Justerbar teleskopstang lar deg 
velge høyde på banneren 160 cm til 220 
cm.

L Banner stand har moderne design 
med elegant fot og smal topplist. Enkel 
å montere og tar liten plass på gulvet. 
Høyden opptil 220 cm blir lagt merke til 
og gir god synlighet på avstand.

Med store bannerstørrelse gir L Banner 
effektiv eksponering i et lett håndterlig 
format som er enkelt å ta med rundt.

L banner systemet gir en minimalis
tisk innramming til din reklame og er 
 praktisk å ta med for selgere på farten.

X-BANNER
Størrelser: 80x180 | 120x200 cm_
gir deg effektiv eksponering til budska-
pet ditt. Velg mellom 2 ulike størrelser.

Trykk på PVC plakat som raskt og enkelt 
monteres på stativet. Leveres inkludert 
trykk og transportbag, klart til bruk.

En stor X banner settes opp ved å slå 
ut krysset, sett på støttefoten, feste 
toppstengene og henge på trykket. Vips 
har du et stort og lett display som er 

Når du ikke bruker systemet kan X 
banneret pakkes sammen og legges ned 
i transportbagen.

En stor X banner er velegnet til blant 
annet messer og utstillinger,  display, 
 salgskampanjer, logo og sponsor 
reklame, roadshows og som sjokkselger.

ROLLUP 2-SIDIG FOR 
UTENDØRS BRUK
Størrelser: 85x200 cm_
Vannfast, tosidig rollup for utendørs 
bruk. To plakater for synlighet i begge 
retninger. Meget velegnet til events hvor 
du er utsatt for vær og vind.

Rollup Utendørs er utstyrt med hjul og 
bærehåndtak slik at du enkelt kan frakte 
den med deg. 

Systemet bygger på de samme, effektive 
funksjoner som vår klassiske rollup, 
men med to plakater som synlighet 
i begge retninger og bunnkasse for 
utendørs bruk. Denne rollupen gir deg 
mulighet til å bytte plakat ved behov. 

ROLLUP MESSEVEGG
Størrelser: 200x200 | 240x200 cm_
Rollup Messevegg skiller seg fra andre 
rollups ved at den er mye bredere og 
kan brukes som en portabel messevegg. 
Meget velegnet som messevegg, foto-
bakgrunn, pressevegg og mer. 

god plass til ditt budskap. Størrelsen gir 
maksimal synlighet, samtidig som prod
uktet er meget enkelt i bruk. Settes opp 
like enkelt som våre andre rollup. 

Leveres komplett og klar til bruk, med 
ferdig trykk og egen transportbag. 
Rask levering.
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Populære gatebukker, visningsbukker, reklamebukker og plakatbukker med og uten LED-lys.

En gatebukk er et must for alle bedrifter med walk in kunder eller behov for portable skilt for 
å tiltrekke seg kunder. Våre gatebukker er produsert i god kvalitet og har lang holdbarhet. 

lys. Du kan bestille nye plakater hos 
oss etter behov. 

En gatebukk er en sikker vinner og et meget populært produkt du kan bruke i lang tid.

GATEBUKKER OG 
PLAKATERING
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GATEBUKK STORFORMAT
Størrelser: 100x140 cm_
Store plakater i dobbel størrelse 
av vanlige gatebukker. Eksklusivt 
design med sort og minimalistisk 
klemlist i hvit høyglans.

En vann  og vindsikker gatebukk 
som du kan bruke inne og ute hele 
året. Integrert pendelsystem svinger 
i vinden og skaper et blikkfang. 
Stor og solid base med vanntank for 
 stabilitet.

Perfekt for deg som ønsker å skape 
blikkfang og vil synes på lang 
 avstand.

En nydelig gatebukk som virkelig vil 
synliggjøre deg.

VISNINGSBUKK
Størrelser: A3 _
Denne snertne visningsbukken er 
ide ell å ta med seg rundt, tar liten 
plass og er enkel i bruk. Populær 
blant meglere til bruk ved visninger.

Plakaten er beskyttet med en trans
parent plastdeksel med magnetlist.

Den geniale konstruksjonen lar deg 
endre budskapet når du vil ved hjelp 
av magnetiske fester. 

GATEBUKK LED
Størrelse: A1 (594x841 cm)_
Gatebukk LED er en av markedets 
mest lyssterke gatebukker med LED 
belysning. 100% vanntett. Vindstabil 
med låsbar ramme og oppladbart 
batteri som lyser opptil 18 timer. 

 Lyser opp til 3000 lux  — Norges 
mest lyssterke gatebukk.

 Oppladbart batteriet som lyser 
opptil 18 timer per ladning.

 Låsbar plakatramme og 
batterikasse.

 Moderne design, enkel i bruk. 
 Driftsikker med lang holdbarhet 

og gjennomgående høy kvalitet.
 Produsert i aluminium med 

detaljer i krom. 


strømføring til skjermen


som lar regnvann renne lett av.
 Enkel å transportere på innebygde 

hjul. 

VISNINGSBUKK MED LED 
LYS
Størrelser: A3_
Portabel og lett gatebukk med LED-
belysning for maksimal synlighet 
når det er mørkt!  Leveres komplett 
med billader.

Bakgrunnsbelyst displaypanel på 
begge sider. LED belysningen sørger 
for jevn belysning av hele plakaten. 
Oppladbart batteri lyser i opptil 10 
timer! Kan også kobles til vanlig 
strøm nett med ledning.
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GATEBUKK HARDFØR
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm_
En av våre mestselgende gatebukker! Robust utebukk med 
plakat på to sider. Beregnet for utendørs og langvarig bruk. 
Tåler mye vind og fukt fra snø og regn. Også kalt windsign og 
windmaster. 

På hver side av gatebukken er det 4 kraftige klemlister som 
fester plakaten og det ytre plastdekselet.

Gatebukken er meget stødig og har stabil konstruksjon med 
kraftige fjærer i bunnen som avlaster ved vindkast.

GATEBUKK EKSTRA HARDFØR
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm_
Ekstra hardfør gatebukk til bruk ute i all slags vind og vær. 
Kraftig konstruksjon med lavt tyngdepunkt gir utrolig god 
stabilitet.

Velegnet til bruk utendørs hele året. Velg mellom to ulike 
størrelser. Stor plakat ramme med elegant klemlist.

Tåler mye vind og fukt fra snø og regn. Gatebukk Ekstra 
Hardfør er vår mest stabile gatebukk for utebruk.

GATEBUKK KRITTAVLE
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm_
Populær gatebukk krittavle som gir deg mulighet å raskt 
 endre budskap etter behov.

Krittavlene er vendbare og kan tas ut av tavlebukken for å 
endre reklameteksten. Vi monterer din logo på forespørsel.

Leveres med sortlakkert stålramme og 2 krittavler med 
avrundet topp. Anbefalt til innendørs bruk.

Gatebukk krittavle slås enkelt sammen og tar liten plass når 
den lagres. Enkel i bruk.

GATEBUKK BUET MED LOGOFELT
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm_
Populær variant med plass til din logo over plakaten på begge 

Gatebukken med buet topp er godt egnet til bruk ute og inne. 
Lett å slå sammen, og sette inn og ut.

Leveres komplett med to plastdeksler. Plastdekslene 
plasseres over plakaten din og beskytter mot vær og vind.

GATEBUKK KLASSISK
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm_
Stilren gatebukk med klassisk design. Dette er en av våre 
mest populære gatebukker. 

Denne klassiske gatebukken er leddet i toppen og har en 
 enkel konstruksjon med print på hver side av gatebukken. 

På begge sider av gatebukken er det 4 klemlister som fester 
seg godt rundt det beskyttende plastdekselet. Velegnet til 
bruk både inne og ute.

GATEBUKK STANDARD
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm_
Hardfør gatebukk til bruk ute i alt slags vær! En populær 
gatebukk i hvitlakkert metall og velkjent, standard design.

En populær gatebukk i hvitlakkert metall og velkjent, 
 standard design. Dette er en tyngre utgave enn vår klassiske 
modell.

Godt egnet til utendørs og innendørs bruk. Den leveres kom
plett med to plastdeksler, ett til hver side. Plastdekslene 
plasseres over din plakat og beskytter mot vær og vind.

Populær gatebukk som er enkel i bruk.
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PLAKATRAMME MED KLEMLIST
Størrelser: A4 | A5 | 50x70 | 70x100 | 100x140 cm_
Moderne plakatramme i aluminium med klemlist rundt kan-
tene. Velegnet til bruk ute og inne hele året.

Produsert i aluminium. Plakatramme ruster ikke og nærmest 
vedlikeholdsfrie.

Alle våre plakatrammer kommer med transparent plastdek
sel som ligger utenpå og beskytter selve plakaten.

Vi kan trykke dine plakater i papir eller PVC. Vi anbefaler 
plakater i PVC siden disse tåler vann og er beregnet for lang
varig bruk utendørs.

PLAKATER MED TRYKK PÅ PAPIR, PVC OG 
REFLEKS
50x70 | 70x100 | 100x140 cm_
Vi har gjort det enkelt for deg å velge plakater som passer til 
produkter med standard størrelse. Velg mellom papir, PVC 

Vi anbefaler plakater med trykk på PVC fordi dette materialet 
tåler hard bruk, samtidig som det er meget prisgunstig og 
vannfast.

Plakater med papir er vårt mest prisgunstige alternativ. 
Disse plakatene har en høy kvalitet på trykk, farge og bilde 
gjengivelse.

TREKK TIL GATEBUKK PVC/REFLEKS
50x70 | 70x100 | 100x140 cm_
Formsydde trekk til gatebukk med innvendig søm og maljer 
til å feste trekket til gatebukken. Trekkene tres rett over din 
eksisterende gatebukk.

standard størrelser, 50×70, 70×100 og 100×140 cm. Vi syr også 
trekk til gatebukk etter dine mål.

lykter og mer.

gatebukkene eller friske opp en gammel og slitt gatebukk 
med nytt utseende.

PLAKATLIST OPPHENG 50/70 CM
Størrelse: 50 | 70 cm_
Oppheng til plakater med plakatlist i standard størrelse på 50 
og 70 cm bredde. Leveres komplett med aluminium topp- og 
bunnlist, opphengsbøyler og sorte endedeksler.

Plakatlisten monteres fritthengende fra tak eller på vegg med 
de medfølgende opphengsbøylene.

Flott opphengssystem som er plaseringsvennlig og gir en god 
eksponering. Perfekt for oppheng av plakat i vindu eller inne 
i butikk.

RAMMESYSTEM TIL BILDER
Produseres etter dine mål_
tekstiltrykk i alle størrelser.

Produseres etter dine mål. Bildet festes enkelt til rammen 
med silikonlist og gir et moderne og minimalistisk utseende. 
Kle inn hele veggen på kontoret, butikken eller bruk det som 
en messevegg eller pressevegg. Lett å montere og endre bilde 
ved behov. Rask levering!

PLAKAT DISPLAY VINDU LED
Størrelse: A3_
dette elegante plakat display systemet med LED-belysning!

meter og kan bygges ut i bredden for å dekke store vinduer. 
Raskt, enkelt og rimelig å bytte plakat ved å printe ut plakater 
selv og plasser dem i plakatholderne.

Leveres i komplette pakker med 3, 4 eller 5 LED belyste 
plakat lommer i A3 størrelse, wire og fester, klar til bruk.
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STORFORMAT

_
Bannere brukes til eksponering av ditt budskap og kan produseres i små og store formater. Vi 

Bannere i storformat gir deg en unik mulighet å markedsføre budskapet i nærmest ubegren
set størrelse. Dette gir meget god synlighet fra lang avstand og er en effektiv metode å 
 fremme din reklame på.

Vi leverer bannere i alle størrelser fra bittesmå til enorme reklameseil som dekker hele 
 fotballbaner og konsertarenaer.

Vi hjelper deg med montering og har alt av opphengløsninger som passer til ditt bruk. All vår 
produksjon blir kvalitetskontrollert.

Hos oss får du alt på ett sted, inkludert alt av etterarbeid og konfeksjonering som maljer 
(metallringer for å feste reklameseil), kantforsterkninger, kederlist, gummilist, borrelås, 
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TEKSTILBANNER
Størrelser: fra 1m2 til nærmest ubegrenset_
Populært materiale til innendørs bruk. 
Spesielt velegnet til messevegger, 
innen   dørs reklamebannere og vårt unike 
ramme system for bildeduk.

Tekstilbanner er et slitesterkt materiale 

kvalitet. Lett å montere og etterlater 
minimalt med krøller etter transport.

Vi leverer og monterer ditt tekstilban
ner og har et stort utvalg av tilbehør, 
 konfeksjonering  og opphengsløsninger.

PRESSEVEGG/FOTOVEGG
Produseres etter dine mål_
Vi trykker din pressevegg/fotovegg i alle 

PVC, mesh og tekstiltrykk.

En pressevegg gir god eksponering 
til ditt budskap. Den er også velegnet 
sammen med andre sponsorer for å 
 promotere vare merker.

Populære bruksområder er blant annet 
som fotobakgrunn ved rød løper, messe
vegg, interiørdekor, veggbilder, presse
bakgrunn, utendørs arrangmenter, pro

MESH-BANNER
Størrelser: fra 1m2 til nærmest ubegrenset_
Mesh-banner til pressevegg i storformat. Skreddersys til dine 
mål.

banner som er et slitesterk mate
riale med lang levetid. Spesielt godt egnet til bruk utendørs.

Typisk bruk er utendørs arrangmenter, produktlanseringer, 

PVC-BANNER
Størrelser: fra 1m2 til nærmest ubegrenset_
PVC-banner er velegnet til utendørsbruk og værutsatte 
 
gir meget god bildekvalitet og klare, friske farger.

Bruksområdene er mange, slik som kampanjebanner, salgs
banner, messebanner, plakat til gatebukk, takheng, sponsor

reklame ved nybygg og mer.

PVC banner må henge på en tett bakvegg slik at vinden ikke 
kommer til.

Vi leverer og monterer komplett PVC banner og har et stort 
utvalg av tilbehør, konfeksjonering  og opphengsløsninger.

REFLEKS BANNER PVC
Størrelser: Høyde: opptil 1,55m | Lengde: fra 1m til nærmest ubegrenset_
lys og gir deg ekstra god synlighet i mørket. Spesielt velegnet 
til bruk på natten og i områder med lite lys.

blikkfang og oppmerksomhet til ditt budskap. 

Populære bruksområder er blant annet som reklameskilt og 

plakat i gatebukker, industriområder og 
skilting på verneområder som trenger synlig merking.
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BANNERSTAND
Max høyde: 1m | Anbefalt bredde: 2-2,5m _
Genialt bannerstand for display av 
 banner mellom to stativ.

Beregnet til utendørs bruk. 2 stk. jord
skruer følger med i pakken.

Systemet består av to stolper i alumin
ium og din banner. Du har ingen begren
sning på banner bredde annet enn prak
tisk bruk. Systemet monteres lekende 
lett ved at du skrur stolpene direkte ned 
i bakken og spenner opp reklameban
neren mellom stolpene. 

Husk å bestille en banner til systemet 
dersom du ikke har dette fra før.

Perfekt til bl.a, store idrettsarrangement 
og eventer.

Vekt på system er 4kg.

BANNERSTAND LIGGENDE
Størrelser: 253x85cm_
Portabelt bannerstand i liggende format. 

Rammen til Bannerstand liggende dan
ner en trekantet form som gir god stabi

på den ene siden.

produkt til eksponering av ditt budskap.

Systemet i aluminium med lav egenvekt 
gjør det lett å montere og ta med seg 
rundt. Bannere festes enkelt ved bruk av 
maljer og kroker.

Passer for eksempel perfekt til utendørs 
event, idrettsarrangement, rundt en 
fotballbane, inngjerding av aktiviteter/
sport, midlertidig sperringer, køstyring 
og mye mer

BANNEROPPHENG 
STORFORMAT FASADE
Størrelser: Opptil 560m2 / 16mx35m (BxH)_
Banneroppheng/bannerheis for alle 
typer vegg og fasader. Elegant system 
som gjør det mulig at kun en person kan 
skifte storformat bannere på bakkeplan, 
uansett vind og vær! 

Perfekt oppheng til alle typer fasader 
slik som kjøpesenter, sportsarenaer, 
vare hus, butikker, konsertlokaler og mer.

Kostnadseffektivt banneroppheng med 
variabel høyderegulering på bannere, 
slik at du kan bruke ulike størrelser etter 
behov.

Fjærbelastet oppheng til bannere som er 
vindstabilt.

Med dette systemet har du ikke lenger 
behov for verken stige eller lift.

BANNERHEIS MED 
FJERNKONTROLL
Størrelser: Opptil 3x10m/10kg_
Motorisert bannerheis med fjernkontroll 
for elegant oppheng av enkel eller tosi-
dig banner opptil 30m2. 

Fjernstyrt og funksjonell løsning som er 
genialt enkelt i bruk. Enkel montering 
og bytte av banner ved at banneret fes
tes på bakkeplan og heises opp, klar til 
bruk.

Vår bannerheis har doble heiskabler på 
hele 15 meter gir stabilitet til banneret 
og gjør det enkelt å plassere en banner
heis der du måtte ønske.
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OPPBLÅSBARE
PRODUKTER

_ 
Oppblåsbare produkter gir deg en populær og kostnads effektiv ekspo nering som ofte blir 
brukt til å skape oppmerksomhet, tiltrekke seg kunder, markeds føre budskap, synliggjøre 
sponsorer og i kommunikasjon mot sluttkunde.

 mengder og 
fra lang  avstand. Oppblåsbare produkter har mange bruksområder og kan brukes ute og inne 
på alle typer events, arrangementer, sport slig arenaer og messer.

Vi leverer oppblåsbar portal, oppblåsbart telt, oppblåsbar skydancer/windyman, reklame
vegger og  ballonger.

Alle våre oppblåsbare produkter leveres komplett til bruk med integrert vifte, trykk av ditt 
eget design eller med utskiftbar reklame.

Snakk med oss om hvordan du kan få nytte av oppblåsbar reklame i din markedsføring.
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SKYDANCER/WINDYMAN
Størrelse: 4 - 8 meter høyde_
 beveger seg og danser i vinden fra en kraftig vifte.

En skydancer kan brukes til å skape oppmerksom
het og tiltrekke seg kunder. Med sine dynamiske 
bevegelser og store størrelse er en skydancer et pop
ulært trekkplaster som kundene lett legger merke til 
fra lang avstand.

Med heldekkende trykk kan du trykke ditt eget de

 Skreddersy din skydancer slik du ønsker:
 Velg mellom størrelser fra 4 til 8 meter høyde.
 Velg mellom 1 eller 2 ben.
 Skydancer med 1 ben kan bli opp til 6 meter høy
 Skydancer med 2 ben kan bli opp til 8 meter høy
 Valgfritt design med eller uten armer.
 Mulighet for «hår på hodet» og i enden av armene

Leveres komplett og klar til bruk med vifte.

OPPBLÅSBAR PORTAL
Størrelser: Normal 8x4m | Stor 11.2x5.6m_
Oppblåsbar portal/målbue med 
skredder sydd trykk og utskiftbar 
reklame. Velg mellom 3 fasonger og 2 
størrelser. 

Med sin store størrelse gir en oppblåsbar 
portal/målbue deg maksimal synlighet, 
selv i store folkemengder.

Utskiftbar reklame gir deg frihet til å ha 
 felt som kan endres ved 

be hov. Per 
merke varer.

Med bruk av heldekkende trykk får du 
skreddersydd ditt eget design over hele 
portalen. Rask levering.

OPPBLÅSBARE TELT
Størrelser: 4x4m - 8x8m | Ø 8.3m | Ø 10m_
Oppblåsbare telt er en kostnadseffektiv 
og populær reklame med stort volum 
som gir høy synlighet. Perfekt til promo, 
sponsor, sport og events. 

Produseres med heldekkende trykk 
eller i en av våre mange standard farger. 
Utskiftbar reklame gir deg stor frihet til 
å endre markedsføring etter behov.

Teltene er portable og er enkle i bruk. 
Leveres komplett med integrert vifte og 
transportbag med alt nødvendig utstyr 
og festemateriell. 

Du monterer og blåser opp teltet med 
den integrerte viften på kun få minutter.
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OPPBLÅSBAR 
REKLAMEBALLONG
Størrelser: 3-8x2,4-6,4m (HxD)_
Stor reklame ballong på opptil 8 
 meter i diameter. Perfekt til promo og 
 eksponering av din logo eller sponsor 
ved arrangementer, messer, idretts-
arrangement og events.

Våre oppblåsbare reklameballonger 
kan leveres uten eller med 100% hel
dekkende reklametrykk på hele ballon
gen. Vi leverer også reklame ballong 
med integrert LED belysning.

Ballongen blåses raskt opp med integ
rerte vifte. Festes til bakken med de 
medfølgende barduner/tau.

Alle våre reklameballonger er laget av 
slitesterkt og PVC laminert polyester, 
som sikrer lang levetid og meget enkelt 
vedlikehold.

Din reklameballong leveres komplett og 
klar til bruk i robust transportbag!

HELIUM LUFTBALLONG MED 
REKLAME
Størrelser: Opptil 6m i diameter_
en gigantisk helium luftballong opptil 6 
meter i diameter.

Helium luftballong med reklame har 

produkt som gir høy eksponerings effekt 
og maksimal synlighet på lang avstand. 

Det er et effektiv reklameprodukt som 
kan igjenbrukes mange ganger. Enkelt å 
montere og transportere. 

Perfekt for å promotere logo, sponsor, 

til ditt arrangement.

Leveres med 100% heldekkende trykk du 
selv kan skreddersy på hele reklame
ballongen.

OPPBLÅSBAR SØYLE
Størrelser: 2m | 2,5m | 3m høyde_
Oppblåsbar søyle til promo og eksponer-
ing av din logo eller sponsor ved idretts-
arrangementer, messer og andre events.

Kan leveres uten eller med 100% hel
dekkende trykk på hele søylen, slik at 
den skreddersys etter dine ønsker. 

Effektivt reklameprodukt som kan gjen
brukes mange ganger. Blåses opp ved 
hjelp av medfølgende stillegående elek
trisk pumpe og forsegles. Trenger ikke 
konstant luft  eller strømtilførsel.

Består av to deler, med innside av PVC 
og utside som tilpasses etter om den 
skal brukes innendørs eller utendørs.

Leveres komplett i transportbag og klar 
til bruk.
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POPUP MESSETELT
Størrelse: 3x3 meter_
Et av markedets mest stabile og sterke popup-messetelt. Teltet gir deg god plass og tak over 
hodet i  populær dimensjon på 3 x 3 meter. Andre størrelser kan fåes på forespørsel.

Messeteltet blir levert med trykket takbaldakin som standard, men du kan også velge mellom 4 
standard farger: hvit, svart, rød og blå.

Taket er laget av slitesterk polyesterduk. Teltet er selvfølgelig vanntett og gir deg ly fra regn, vær 
og vind. Populært brukt  som idrettstelt, salgsbod, reklametelt og smøretelt. Leveres i praktisk 
transportbag med hjul for enkel transport. Lett å lagre, enkle å transportere og monteres raskt.

Rammen er en popup konstruksjon hvor du åpner teltet ved dra ut sidene. Lekende lett!

TELTVEGG
Størrelse: 3x2,1 meter_
Teltvegg som utvider eksponerings-

trykk. Teltveggene kan bestilles separat 
fra messeteltet. 

Teltveggene festes enkelt med glidelås. 
Teltvegger får du med og uten vindu.

Vi bruker moderne print teknologi som 
sikrer en utsøkt bildekvalitet med klare 
farger.

PARASOLLER MED REKLAME
Diameter: 1.8m_
Bli synlig med morsomme og praktiske 
reklameparasoller. 

Vi trykker din logo og design rett på duk 
av høy kvalitet som gir klare bilder og 
sterke farger.

Parasollene er av god kvalitet. Normal 
åpne lukke funksjon ved å klemme inn 
sperreknappen og trykke ut parasollen 
som en paraply.

Vår trykkprosess gjøres på hvert panel 
som syes sammen til en enhet. Slik får 

uttrykk. 

Parasoller er et populært sommer  
produkt som skjermer for sol og regn.
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_
Møbler med trykk. Skreddersydd interiør med tekstiltrykk og eget design.

kunden virkelig legger merke til.

Endelig får du mulighet til å gjøre din bedrift’s møbler personlige, med logo eller eget design. 
Vi har et stort utvalg – alt er mulig!

Våre unike møbler med trykk gir deg mulighet til å designe dine egne møbler. Bruk et bilde 
eller farger som harmonerer til din bedrift.

 

Gjør din bedrift unik og imponér dine kunder!

MØBLER MED TRYKK
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OPPBLÅSBARE MØBLER
Sofa | Stol | Bord | Puff | Hvilestol_
som er funksjonelle og portable. Alle våre møblene kan skreddersys med trykk / broderi av din 
logo eller trykk av ditt eget design.

Våre oppblåsbare møbler er vanntette, ripesikre og kommer i en rekke former og størrelser. 

Innerdelen består av solid plast med ekstrem styrke og elastisitet.

Ytterdelen består av et slitesterkt, patentert trekk med glidelås. På denne måten kan du lett 
 

Møblene kan brukes ute og inne hele året. De er lette å ta med, raske å montere og gir deg god 
 eksponering som vil imponere kundene dine

SAKKOSEKK 
Størrelser: 85x111 | 100x111 | 130x100 | 140x140 | 180x140 cm_
Vi leverer komplett sakkosekk med trykk og produserer nye trekk til eksisterende  sakkosekker.

Sakkosekkene og trekkene er av meget god kvalitet med klare farger og god bildekvalitet. Våre 
løse trekk kan enkelt tilpasses din eksisterende sakkosekk slik at den blir så god som ny.

Trekket til sittesekken kan lett tas av og på for vask. Med vår moderne trykkmetode kan du selv 
 bestemme ditt eget design. En sittesekk har et stort bruksområde. 

Sakkosekkene våre fungerer godt i bruk både ute og inne hele året, sommer som vinter. Bruk 

Produseres i vannavstøtende polyester. Sømmer med kantforsterkning, glidelås og arbeid av 
ypperste kvalitet gir vi deg et slitesterkt produkt som du kan bruke lenge.
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MESSEVEGGER

_
Messevegger som gir en effektiv eksponering i en rekke annledninger.

Messevegger gir god synlighet og vekker interesse! Perfekt til messer og stands

Våre messevegger er av ypperste kvalitet og har gått igjennom en rekke kvalitetskontroller 
for å få være en del av fårt sortiment.
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MESSEVEGG BUET
Størrelser: 3x3 | 4x3 _
Denne pakken er et komplett messe- 
system som består av: popup-messev-
egg, messe bord og belysning. Leveres i 
prak  tisk transportkoffert med hjul. Lett 
å montere slik at du er klar for salg på 
1-2-3.

Den moderne messeveggen har stor ek

avrundede hjørner. Det er enkelt å skifte 
ut budskap ved behov. Vi har rask lever
ing på trykk av nytt design.

Transportkofferten blir i et enkelt hånd
grep et messebord ved å feste en print
panel rundt. 

Denne komplette pakken med messe
vegg og messebord gir deg en moderne 
ramme og et profesjonelt uttrykk i en 
portabel form som er lett å ta med seg 
rundt.

MESSEVEGG FLEX
Størrelser: 130-280x81-225 cm (BxH)_
justerbar teleskopramme til knallpris!

Stengene er teleskopbasert slik at du 
kan justere hvor stor messeveggen skal 
være i bredde og høyde. 

Toppseksjonen kan være alt fra 130 til 
280 cm lang og høyden kan justeres 
fra 81 til 215 cm. Dybden til Messevegg 
Flex er like liten som foten. Det betyr at 
messe veggen ikke tar unødvendig plass 
fra messestanden. 

på samme ramme.

Flexveggen leveres i en praktisk 
 bæreveske.

MESSEVEGG POPUP RETT
Størrelser: 225x225 | 230x300 | 300x300 cm_
Stor messevegg du popper opp på 1-2-3! Populært produkt 
til bruk på messer, salgskampanjer, utstillinger og arrange-

lett å sette opp.

Leveres komplett med ferdig trykket reklameduk og praktisk 
trilleveske. Messeveggen er tilgjengelig i 3 størrelser fra 5 til 
9 kvadratmeter.

farger. Duken monteres lett ved å feste den til messevegg 
popup stativet med borrelåsfestene. På denne måten kan du 
beholde stativet og endre buskap etter behov.

MESSEVEGG MODUL (LEGO)
Størrelser: Kan bygges som lego til ønsket form og størrelse._
Et modulbasert messevegg-system du bygger som lego.

Stort utvalg av moduler lar deg skreddersy messeveggen slik 
du ønsker. 

Vi trykker bannere som passer til vegg 
inn med reklame.

Kan brukes i all sammenhenger ute og inne. Også velegnet 
som semi permanent interiørvegg eller butikklokale. Her er 
det kun fantasien som setter grenser.

Denne kan vi også leie ut dersom dere ikke vil kjøpe selv.

MESSEVEGG POPUP BUET
Størrelser: 363x236 cm_
Messevegg buet tekstil er en elegant pop-up messevegg i et 
moderne design som gir deg fantastiske forutsetninger for å 
lykkes. Lett å ta med, enkel i bruk.

Pop up funksjonen gjør det lekende lett å sette opp messe
veggen, slik at du blir klar på 1 2 3. Med en lett buet form på 
messeveggen får du et moderne og profesjonelt utseende.

Messeveggen bruker en heldekkende tekstilprint med ek

legge merke til.

Leveres komplett og klart til bruk, inkludert trykk, belysning 
(2 lys) og transportbag.
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MESSEBORD

_
Messebord som gir en effektiv eksponering i en rekke annledninger.

Messebord gir god synlighet og vekker interesse! Perfekt til messer og stands

Våre messebord er av ypperste kvalitet og har gått igjennom en rekke kvalitetskontroller for 
å få være en del av fårt sortiment.
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MESSEBORD OVAL
Størrelse: 91x92.5x45 cm (BxHxD)_
Elegant messebord med oval form og opp bevaring på innsiden.

Messebordet har et elegant, konveks design uten skarpe 
kanter. Det er opp bevaringsplass på innsiden.

Sort, hvit, sølv eller trefarget.

Meget enkel å montere uten verktøy. Messebordet har en stor 

budskap. Her får du mye messebord for pengene!

Leveres komplett med trykk og er klart til bruk. 
Rask levering.

MESSEBORD RUND SØYLE
Størrelse: 40x92.5x40 cm (BxHxD)_
Elegant popup messebord med rund søyle f orm og intern opp-
bevaringsplass.

Messebordet er meget enkelt i bruk, lett å montere og lett å 
ta med seg. Messebord Rund Søyle tar liten plass når det er 
sammenslått og krever ingen verktøy for å montere.

Messebord Rund Søyle passer perfekt sammen en messe
vegg.

Populært messebord som tar liten plass.

MESSEBORD I EN TRANSPORTKOFFERT
Størrelse: 62x96x41 cm (BxHxD)_
Alt-i-ett messebord hvor transportkofferten blir til et messebord 
på 1-2-3.

Messebordet er selve transportkofferten. Med enkle grep blir 
kofferten til et praktisk messebord.

Kofferten blir til støttevegger når du åpner den. Plasser bord

Vips, så er du klar! 

Oppbevaringsplass inne i bordet når det er satt opp. Bordet er 
stabilt og like lett å slå sammen igjen. 

Genialt messebord som virkelig er like enkelt og praktisk 
som det høres ut som.

MESSEBORD KLASSISK
Størrelse: 102x40x106 cm (BxHxD)_
Lekkert messebord i et klassisk design du enkelt tar med deg 
og setter opp raskt.

Dette moderne messebordet er produsert i lettvekts alumin
ium og plast. 

Bordet kommer standard med to interne hyller. Bordplaten 

Messebordet blir levert komplett i en praktisk trillebag som gjør 
at du enkelt kan ta det med deg over alt.

MESSEBORD PREMIUM
Størrelse: 95x90x40 cm (BxHxD)_
Funksjonelt og moderne messebord i elegant easy-up design. 

Ramme med avrundede hjørner og innvendig hylle for opp
bevaring. Rektangulær bordplate med avrundede kanter.
Leveres komplett inkludert trykk med to bærevesker til både 
printmediet og selve bordet. Varer på lager for rask levering!

til bunn og topplaten, slik at den former seg til designet. Så 
fester du printen på utsiden med hjelp av borrelås, raskt og 
eff ektivt. 

Bordplaten leveres i sort som standard. Andre farger kan 

messer, events og  andre arrangement der du trenger et stabilt 
bord på 1 2 3.

MESSEBORD BUET MED TRANSPORTKASSE
Størrelse:  140x100x55 cm(BxHxD)_
Komplett og portabelt pop-up messebord med 2 i 1 funksjon, 
som enkelt monteres av en person. Det er to hyller på inn-
siden for enkel oppbevaring av brosjyrer og lignende. Messe-
bordet leveres komplett med bordplate og trykk til fronten. 

Transportkassen lages hurtig om til et salgsklart messebord 
ved å montere medfølgende print og bordplate. Perfekt for 
selgere og andre som er på farten.

Messebord buet med transportkasse anbefales til alle 
som  ønsker et moderne og portabelt messebord med et 
 profesjonelt uttrykk.
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BROSJYRESTATIV SMART
Antall hyller: 6 stk A4_
Bestselger! Moderne brosjyrestativ i et stilrent design av 
glass og aluminium.

Sammenleggbart, popup brosjyrestativ produsert i alumin
ium med 6 hyller tilpasset A4 størrelse.

Brosjyrestativ Smart er praktisk i bruk med popup funksjon 
som tar få sekunder å montere. Brosjyrestativet ligger i en 
liten transportkoffert og tar liten plass når det ikke er i bruk.

Holdbart design med lang levetid.

Et populært og bestselgende produkt innen brosjyrestativ.

BROSJYRESTATIV NETT
Antall hyller: 4 eller 8 stk A4_
Praktisk og lett brosjyrestativ som er lett å slå opp og enkelt 
å ta med rundt.

Med et popup brosjyrestativ får kata logene dine eksponert i 
riktig høyde.

Kommer i to ulike utgaver:

 Enkel med 4 stk. A4 lommer
 Dobbelt med 8 stk. A4 lommer

Brosjyrestativet er superlette å sette opp og slå sammen. De 
veier nesten ingenting og gjør at du er messeklar på 1 2 3.

BROSJYRESTATIV POP-UP
Antall hyller: 4 stk A4_
Pop-up brosjyrestativ med 4 x A4 hyller. Stativet kan enkelt 
slås opp og foldes sammen uten bruk av verktøy, mens du 
har brosjyrer i stativet.

og et moderne design som er lett å ta med rundt.

Leveres inkludert sort transportbag.

TAKHENG & VINDUSHENG
Produseres etter dine mål_
Takheng og vindusheng gir deg en kostnadseffektiv og populær eksponering av din reklame.

 vinduet. Vi har et stort utvalg av oppheng  — alt er mulig!

Du ser takheng over alt, kanskje uten å tenke over det? Takheng og vindusheng er en rimelig og effektiv 
metode å markedsføre på, som enkelt lar deg endre budskap etter behov.

takheng for å lage en bannervegg. 

Spør oss gjerne om gode råd.
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FLAGG

_
skreddersy etter dine mål.

 

 ryggen. Den høye kvaliteten gir lang levetid. 
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STOLPEFLAGG/BANNERARM
Størrelser: 60cm_
i alle forhold.

Systemet har stort bruksområde og kan 

og vegger. 

Slitesterk alluminium og kraftig glass 

og godt feste.

WINDTRACKER
Størrelser: Etter dine mål_
vind retningen for best mulig eksponer-
ing, uansett vindforhold.

slynger og vektlodd.

 Flaggarm opptil 150cm bredde
 Flaggarm opptil 150cm bredde.




 Vektlodd er inkludert i prisen og 

RYGGSEKK M/BEACHFLAGG
Størrelser: 70x110cm_
Portabel markedsføring som følger ditt 
tempo!

rygg en!

Effektiv eksponering på events og 
arrange ment.

bære 
nyttes til dette systemet.
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FOLIE

_
Selvklebende foliedekor med ditt trykk.

vegger,  interiør og mye mer. Alt er mulig.

Vi printer din logo og kan skjære til formen du ønsker. Foliedekor av høy kvalitet som gir 
utsøkt bilde kvalitet og lang levetid. Usikker på hva du skal velge? Kontakt oss!

Velg mellom folieprint, folie med hele farger eller mange spesialeffekter slik som gull, 
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FOLIE/BILFOLIE
Størrelser: Etter dine mål_
Ta med makedsføringen på veien!

Gjør om bilen, hengeren, eller lastebilen din til markedsføring 
på hjul!

Sørg for at alle du forbipasserer får vite om din bedrift ved å 
dekke bilen din med kontaktinfo og bedriftslogo. Effektivt, 
enkelt og billig!

Vi leverer alt fra helfolering av bil til enkle utskårede logoer 
til ditt behov.

FOLIE TIL DEKOR
Størrelser: Etter dine mål_
Formskjært foliedekor med trykk. Stort bruksområde inne og 
ute. Bruk det på vindusdekor, reklameskilt, interiør, gulv og 
mye mer. Alt er mulig.

din logo og kan skjære til formen du ønsker.

Velg mellom folieprint, folie med hele farger eller mange 
 

vindus dekor, interiørdekor og folie på reklameskilt er andre 
popul ære bruksområder.

SKILT & BILDER
Produseres etter dine mål_
Vi leverer alle typer skilt og bilder i høy kvalitet, i alle 
 størrelser og etter våre kunders egne mål og ønsker.

aler. Vi leverer bilder på frostet eller klar akryl, opale plater, 
aluminiumsplater, kapaplater, treplater, oppskummet pvc og 
andre materialer på forespørsel.

Bilder og skilt har stort bruksområde, slik som fasadeskilt, 
visningsskilt, gateskilt, inngangsskilt, lysskit, kunsttrykk, 
bildetrykk, veggdekor, veggbilder og interiørdesign.

Velg mellom et et stort utvalg opphengsløsninger, avstands
skruer, laminering og hulling av skilt og bilder.

GULVFOLIE
Størrelser: Etter dine mål_
Skap unike reklame på gulvet med skreddersydd trykk på 
selvklebende gulvfolie. 

Skap unike reklame på gulvet med skreddersydd trykk på 
selvklebende gulvfolie. 

Vi trykker ditt design, logo eller bilde slik du ønsker. 

Med gulvfolie kan du for eksempel lage et reklamebudskap 
på gulvet, vise frem logoen eller bruk gulvet til å fremme 
 

ETIKETTER/KLISTREMERKER
Størrelser: Etter dine mål_
Skreddersydde etiketter og klistremerker.

Etiketter og klistremerker til et hvert for mål. Enten det skal 
settes på redskaper eller produkter. 

Vi produserer merker i alle former og fasonger. Både frostet, 
transparant og solid folie kan brukes. Og du kan også få 
kontur skårede merker.

VINYL GULVBELEGG MED TRYKK
Størrelse: Minimum 9m2_
Skap unike gulvdesign og messegulv med skreddersydd 
trykk på vinyl gulvbelegg. Vi trykker ditt design, logo eller 
bilde slik du ønsker. 

Skumbelagt bakside gir et mykt og støydempende underlag 
som er behagelig å gå på. Perfekt til bruk på messer, arrange
menter og salgsarenaer.

Leveres klar til bruk på rull tilpasset 2 meter i bredder. Meget 

Minium bestilling er 9m2.
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REKLAMETEPPE MED HD 
TRYKK
Størrelser: Fra 2m2_
Reklameteppe med HD trykk er et total-
konsept for tepper som skal brukes til 
promo, events, reklame og annonsering. 
Teppene er velegnet til bruk på messer, 
utstillinger, arrangementer, showroom, 
interiør, midlertidig promo og mye mer. 

Et reklameteppe gir et behagelig under
lag å trå på, samtidig som du kan under

ebudskapet du ønsker å oppnå.

Trykkprosessen har markedets beste 
oppløsning, slik at du kan gjengi logo, 
bilder, farger og former med særdeles 
stor nøyaktighet. 

Den presise trykkmetoden gjør at 
skjøten mellom to teppelengder blir 
minimal og nærmest usynlig. Dermed 
kan du legge logoteppe i et stort antall 
kvadratmeter med nærmest uten syn
lige skjøter.

LOGOMATTE MED HD TRYKK
Størrelser: 85x60 | 85x120 | 85x150 | 85x300 | 
115x180 | 115x200 | 115x240 | 115x300 | 150x200 | 
150x250 | 150x300 | 200x200 | 200x300 cm_
Design din egen logomatte! Logomatter 
blir ofte brukt til eksponering av logo 
eller annen branding i områder med høy 

og slitestyrke.

Logomatter er populære ved inngangs
partier, da de gir en overlegen barriere 
mot smuss, støv og fuktighet, samtidig 
som du får markedsført ditt budskap og 
logo. Mattene er også populære i bruk 
på messestands, events, showroom og 
skreddersydde interiørløsninger. 

Alle våre logomatter blir produsert med 
en av markedets mest moderne produk
sjonsteknikker, slik at små detaljer 
og fargenyanser blir gjengitt med stor 
nøyaktighet. Vi trykker hva du vil på 
matten, slik at du kan presentere tekst
budskap, produkter, kampanjer eller 
bilder m.m.
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SPESIALPRODUKTER

_
Har du spesielle ønsker til design, eller ønsker at din messe eller fasade skal skille seg ut 
sammenliknet med dine konkurrenter? Da har du kommet til rett sted!

lage det for deg. 

for et ufor pliktende tilbud på et spesialdesignet system kun til deg!
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MESSESTANDS
Designes etter dine ønsker!_
Vi skaper virkelighet av dine konsepter.

Med våre messestand får du fritt spillerom med design, tekstur og belysning av din messestand. 
Vårt eksepsjonelle modulsystem gir fritt spillerom til kreativitet til å lage små og store 
 messestands.

Skap en imponerende messestand eller tilfør nytt interiør til din eksisterende messestand.

Vi leverer alt fra idé, prosjektering, bygging og utleie av messestands.
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LYSKASSER OG LYSSKILT
Designes etter dine ønsker!_
Lyskasser og lysskilt designet etter dine behov!

Vi lager lysskilt og lyskasser tilpasset ditt design. Lyskasser og skilt i topp kvalitet som er godt 
synlig både i dagslys og i mørket!

Lyskasser og lysskilt har et bredt bruksområde, enten det er til fasadeskilt, bildevisning, 
 kunstgallerier mm. kan vi lage det.
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GAVE OG PROFILARTIKLER
Trykkes med ditt design eller logo._
også høy kvalitets bager og bekledning med trykk.  

høy kvalitet.

tene for å synligjøre deg.

GRAFISK DESIGN
Tjenester_
deg med å tilpasse ditt eksisterende 
design eller lage et helt nytt layout.

Hos oss får du profesjonell hjelp. Våre 
dyktige og kreative designere får frem 
ditt budskap. De har lang erfaring med 
design og kjenner alle våre produkter. 
Vi produserer også alt du trenger av 

vet akkurat hva som fungerer og kan gi 
deg gode råd for beste resultat.

TRYKKSAKER
Tjenester_
Rask levering av alt du har behov for av 

Vi leverer alt av postale trykksaker som 
visittkort, brevark, konvolutter, etiketter, 
adresselapper, notatblokker, mapper og 
omslag. 

Trenger du konvolutter og brevark med 
logo eller et nytt design, ta kontakt med 
oss. Vi trykker alt av kontor trykksaker 
du måtte trenge!
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KEDERLIST
Produseres etter dine mål_
Kederlist er en solid ferdigstilling til banner, som kan bidra til 
å skape javn belasning på banneret.

 holdbarhet.

STRAMMEBÅND TIL ALUMINIUMSPROFIL
Størrelser: Bredde på aluminiumsfeste 5 cm | lengde på bånd: 45 cm_
Solid festeandordning med lav vekt som kombineres med 

Aluminiumsdelen på strammebåndet skyves enkelt inn i 

ALUMINIUMSPROFIL TIL KEDERLIST
Produseres etter dine mål_ KLEMLIST

Produseres etter dine mål_
Klemlist av høykvalitets aluminium.

Kan brukes som festeanordning til vindusheng og ensidig 
takheng. Kan skrus rett i vegg til bruk som plakatramme.

GJEKK
Konfeksjonering_
Solid gjekk laget i slitesterkt metall.

Kan skrus rett på vegg, eller festes med stropp med krok.

OPPHENGSLØSNING TIL TAKHENG
Størrelser: 250 cm_

takheng er 250 cm. Høyden på bannerene kan produseres 
etter dine mål og ønsker.
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SILIKONLIST
Konfeksjonering_
Fleksibel silikonlist perfekt til tekstilbannere.

Kombineres med rammesystem til bilder.

BORRELÅS (HAN/HUN)
Konfeksjonering_
Borrelås i både hankjønn og hunkjønn.

Effektiv festeanordning til bannere på vegg og innendørs 
bruk.

FLAGGSNOR
Konfeksjonering_

TUNELL/LØPEGANG
Konfeksjonering_
Tunell sydd av tekstil eller påsydd kantbånd.

KANTBÅND/KANTFORSTERKNING
Konfeksjonering_

HEMPE
Konfeksjonering_
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FLAGGKROK
Konfeksjonering_

FLAT KLIPS FOR FLAGGSNOR
Konfeksjonering_

FLAT KLIPS FOR KANTBÅND
Konfeksjonering_

D-RING
Konfeksjonering_

MALJER
Konfeksjonering_

EVO PROFIL MED KLIPS
Produseres etter dine mål_
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ALUMINIUMSSTANG FOR TUNELL/LØPEGANG
Konfeksjonering_

METALLSTANG FOR TUNELL/LØPEGANG MED 
TILHØRENDE KLIPS
Konfeksjonering_
Innsydd metall stang med klips.

TREPINNE
Konfeksjonering_
Trepinne.
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TAKK FOR AT DU TITTET
PÅ VÅR KATALOG!_
Har du spesielle ønsker til produkter som du ikke har funnet i vår katalog er det 99,9% sjanse 
for at vi kan hjelpe deg med det!

Vi jobber hardt for å ha et bredt utvalg produkter og for å gi våre kunder de beste produktene 
til den beste prisen.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!




