
FÅ EN INBLICK I HJÄRTAT AV COLLINDER

LÄS MER OM VÅRT DIGITALTRYCKERI

Skyltar & dekaler



Från kundidé till  
färdig skyltlösning. 
Som en central punkt i vår verksamhet och som  
hjärtat i Collinder finns vårt digitaltryckeri. När du  
beställer skyltar från oss är det här allt tillverkas. 
Som en röd tråd går varje beställning genom vår 
verksamhet och dess olika avdelningar. Vissa med 
fler steg än andra innan leverans. Det kan helt enkelt 
starta med en mailförfrågan som resulterar i en stor 
seriebeställning av skyltar. 

Som marknadens mest omtänksamma partner jobbar 
vi alltid för att din upplevelse som kund hos oss ska 
vara så bra som möjligt för dig och din arbetsplats 
behov. Hos oss kan allt tryckas – logotyper, streck-
koder, ritningar och bilder. För att säkerställa så det 
blir enligt era önskemål skickar vi gärna korrektur för 
godkännande innan tillverkning om det så önskas. 

Vår erfarenhet av lagar, regler samt formgivning  
och kvalitet, ger dig skyltar som följer gällande lagar, 
är väl formgivna så att de är tydliga och lättlästa och 
givetvis mycket hållbara i den miljö de används. Till 
skyltar och dekaler som ska monteras i tuffare miljöer 
eller väderförhållande använder vi ett starkt reptåligt 
UV-skyddslaminat istället för lack. Vi har även egen 
plåtverkstad med automatstansning och bockning  
av metallskyltar om det önskas.

Något  
som  
passar  
för alla.

Kantbockade skyltar 
Kantbockade skyltar i metall används när uppsätt-
ningen till exempel är på rör eller stolpar. Den här 
metoden passar både stora och små skyltar, vi kan 
även stansa ut olika former vilket gör möjligheterna 
stora även för denna typ av skylt.

Kombiskyltar 
Slå ihop era skyltar till en kombiskylt. Vi tar fram  
kundunika specialdesignade skyltar i varierande  
storlekar och material. Med stor erfarenhet inom 
formgivning hittar vi det bästa alternativet för  
er layout och ert behov. 

Dekaler 
Rörmärkningsdekaler eller andra dekaler – du väljer. 
Vi producerar det ni önskar i varierande former för 
både inomhus- och utomhusbruk. Företagsprofilering, 
föreningsliv eller andra dekaler. Låt kreativiteten flöda 
fritt och beställ hos oss.

Collinder är ett familjeföretag 

som från starten 1972 vuxit  

och utvecklas till att bli en 

trygg partner inom märkning, 

identifikation och säkerhet. 

Genom åren har vi testat och 

utvecklat vårt breda sortiment 

och tillhandahåller system, 

produkter och support med 

högsta möjliga värde för våra 

kunder. Vårt ledord är omtanke. 

Vi utvecklas dagligen genom 

omtanke om våra kunder,  

anställda och partners.

”Marknadens mest  
omtänksamma  

partner”

ÅR
Est. 1972

Företagsdekaler för  

DISAB - monterat på en   

vakuumlastare Futurion Q20.
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Omtankar är vårt jobb. 
Omtänksamma produkter är kundnyttiga, hållbara  

och miljövänliga. Våra varor och tjänster är resultatet  
av lång erfarenhet, vår speciella uppfinningsglädje  

och omtanke om användaren.

Inte bara skyltar & dekaler. Vi har gedigen kunskap,  
lång erfarenhet och ett heltäckande produktsortiment  

för märkning, identifikation och säkerhet.

Omtankens kraft är vår kraft. 


