


Made in Sweden

När är något svenskt? När vi pratar närproducerat tryck talar vi om 
att varje trycksak som lämnar vårt tryckeri är förädlat här i Sverige.

Varje trycksak bidrar till välfärden och ger ett mindre avtryck på miljön.
Därför arbetar vi bara med Svenska underleverantörer som bidrar till

utvecklingen i vårt avlånga land. 
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Etiketter 
Klistermärken

Vi erbjuder närproducerade etiketter/klistermärken från vårt tryckeri i Vänersborg.
Vi har etiketter/klistermärken för en rad olika applikationer av märkning.
Våra råmaterial kommer från ansvarsfulla producenter med fokus på miljö
och hållbarhet.

Plastetiketter
Våra plastetiketter är tillverkade i PET-bioplast
resistenta mot olja, vatten och andra kemikalier.
Plastetiketter är idealiska på applikationer där
man behöver hållbar etikett.

Pappersetiketter
Våra blanka pappersetiketter är perfekta 
för presentförpackningar eller produktapplicering
Pappersetiketterna är FSC-märkta för
ett bra miljöval. 

Klistermärken
Vi erbjuder bra och prisvärda klistermärken.
De är tvålagers klistermärken som håller
bra i utomhusapplikationer. 
Passar bra för märkning av produkter 
både inne och ute. Eller där man vill
ha längre hållbarhet än en etikett.
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PLASTETIKETT
MATT
Finns både lätt- &
hårdhäftande.

Hårdhäftande
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ETIKETT SERVICE

Vi erbjuder att montera era etiketter på förpackningar eller gåvor.
Eller varför inte profilera en produkt med hjälp av en plastetikett istället.

Skicka varorna till oss och låt oss leverera en produkt med egen etikett.

Vi hjälper er montera etiketter

Matta plastetiketter monterade på powerbank.
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Våra eventband är tillverkade i PP-plast och slitstarka.
Kan tryckas kundunik i 4-färg.  Kan beställas så liten serie som 10st

- Tål vatten
- Går ej att riva av.

Eventband
För små & stora event, från. 10st

Pappersval
1. Standard: (Blank utsida och matt insida)
2. Matt svenskpapper (Scandia 2000)
3. Naturpapper

Offertmappar

Våra mappar tryck i 4-färg och med plats för A4-pappper.
Finns i 1 modell och kan beställas i låga volymer.

Enkla offertmappar f.rån. 25st



Svanenmärkta
kuvert

Idagens digitala samhälle missar man ibland att de mest traditionella
varumärkesplaceringarna är de som ger mest. Vi erbjuder kuvert med
4-färgstryck. Märkta med Svanens välkända symbol som står för
samma värdegrunder som genomsyrar hela produkten. 

Kommunicera brusfritt

Produkter
C5 kuvert med eller utan fönster
C4 kuvert med eller utan fönster
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Flyers & 
Affischer
FSC-Märkt marknadsföring
Storlekar
70x100cm, 50x70cm A3. A4. A5, A6

ANTI-WET
Alla våra 70x100cm & 50x70cm affischer
är vattensäkrade och klarar att sitta utomhus 
upp till 4 månader.

Storlekar
85x200cm Standard
100x200cm

Roll-ups

Tryck på miljövänligt PP-material. 
Kassetten finns i tvåmodeller, svart eller silver

Enkel budbärare







Vi gör stora intryck
 

men små avtryck


