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vissa gör lite, vissa gör allt

vi gör lite av allt

Originalateljé
Med vår egen original- och layoutateljé tar vi hand om dina uppdrag
från första stund.
Vi jobbar med de senaste tekniklösningarna för layout och design
och har mångårig erfarenhet från
allehanda projekt, små som stora.
Vi har en erkänt snabb produktionstakt
och ser till att Du får fram ditt material på kortast möjliga tid
och till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Digitaltryck
Genom att vi har all vår produktion i
egna lokaler kan vi snabbt och kostnadseffektivt producera alla trycksaker, från visitkort till storformat.
Vi har en mycket komplett maskinpark med den senaste tekniken.
Vi kan enkelt ta fram prototyper för
utvärdering innan produktion.

Digitalt plantryck
För att ge möjlighet till tryck
direkt på skivor och hårda material
såsom kartong, plast, glas, metall
mm så kan vi erbjuda produktion
genom plantryck. Detta ger en rad
möjligheter till ny spännande och
kostnadseffektiv produktion.
Vi kan även fräsa ut komplexa logotyper
och skyltar, direkt i format upp till tre meters längd via cnc

maskiner.

Textiltryck
Vi kan även ta hand om era textiltryck.
Allt från enstaka t-shirts till tryck
av flaggor och banderoller.
Vi trycker fullfärg direkt på textil
från digitala original.

Digital- och offsettryck
Vi trycker digitalt eller via offset
på alla typer av papper.
Flygblad, kataloger, broschyrer
eller bara en vanlig kopia...!
Allt från ett original i vår egen
ateljé till ett färdigt tryck.

Fordonsdekor, folie
Vi utför alla typer av vinylfoliearbeten. Det kan vara en enkel text
på en bil, dörr eller ett fönster till
en komplett dekor med
digitalskurna bilder och texter.
Vi hjälper dig att i vår altejé ta fram
förslag på profilering som gör att
Du syns.

Dekor
I samband med våra evenemang,
eller separat, så tillverkar,
monterar och utför vi dekorarbeten.Vi kan tillverka små och
stora dekordelar i egen ateljé
med vår maskinpark.

Video&DVD redigering
I vår avdelning för Video och DVD
kan vi erbjuda professionell
redigering i HD kvalitet. Allt från
en DVD kopia till produktion av
flertalet DVD med färgtryck i
vår kopieringsrobot.
Redigera i olika format, lägga in
översättning, ljud och logotyper på
befintligt material och trailers.
Vi kan även hjälpa dig med kamerajobb, projektion
och inspelningsuppdrag.
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Internetproduktion
Behöver Du hjälp med produktion
av internetsidor så är hjälpen inte
långt bort. Vi kan erbjuda alla typer
av lösningar, enkla ”hemsidor” till
avancerade databaser, eller varför
inte videosekvenser live?

Digitala skyltar
Via vårt eget varumärke
MEDIAPANEL kan vi erbjuda digitala skyltar i alla format med en
egenutvecklad mjukvara. Vi tillhandahåller även stora LED skärmar
via sammarbetspartners.

Skyltskåp
Vi tillverkar även skyltskåp i egen
regi i en rad modeller avsedda för
offentligt bruk med hög kvalitet
och genomtänkta detaljer.

Produktdesign
Behöver Du hjälp att utveckla dina
idéer till en praktiskt fungerande
produkt? Vi kan hjälpa dig ta fram
prototyper, fram till en färdig
produktionsanpassad enhet.
Vi har via våra olika sammarbetspartners möjlighet att låta idé och
teori bli verklighet!

Modellverkstad
Hur kommer din idé se ut
när den är en färdig produkt? Vi
utför modellbyggen i skala.
Vi använder b.la. CNC fräsar för
exakt detaljkvalitet. Vi kan även
legotillverka i CNC planfräs upp till
2x3m i ett stycke (!) i trä, plast och
mjuka material.

Produktfotografering
Vi utför i vår ateljé, eller ute hos
kunder, produktfotografering av alla
typer av produkter. Vi har även
utrustning för fotografering av
panoramabilder.
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Fasadytor
Med lång erfarenhet av leverans och
produktion av fasadytor kan vi förse
er med kompletta lösningar inkl.
montage. Vi har gjort montage på
ett stort antal ytor under åren, från
små vepor till hela fasader.

Eventprojektering
Vi har under 20 år jobbat med
evenemang i olika former. Från
små företagsfester till de största
evenemangen i branschen.
Genom vår erfarenhet och kunskap i praktiska genomförandet
så kan du känna dig lugn. Vi lovar
aldrig mer än vad vi kan hålla, men
vi kan ta ditt evenemang till nya höjder.
Vi, våra sammarbetsparners inom alla grenar av event´s
kan erbjuda er en komplett lösning.

Uthyrning Ljus-Ljud-Scen
Vi hjälper dig med teknik till allehanda evenemang. Vi har egen
utrustning som passar små som
stora evenemang med ljud, ljus
och scendekor.

Montage
Via vår egen personal kan vi se till
att allt det material vi producerar
kommer på plats, utan ”mellanhänder”, vilket garanterar att
hela kedjan från original till färdig
produkt fungerar.

El-tele-data installation
Via vårt dotterbolag ETIAB
(ElektroTrade Installation AB) kan vi
erbjuda kompletta installationer.
Med erfarenhet från el, tela, data
samt ljus och ljud.
Med behöriga elektriker kan vi
ombesörja alla typer av
installationer.
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...vad mer kan vi göra för dig?
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