


Fasadskyltar

Byggskyltar

En fasadskylt är nästan ett måste för att dina kunder ska kunna hitta dig.
Engrave erbjuder ett �ertal utföranden och tekniker på fasadskyltar,
både med och utan belysning.

En glasskylt på distanser ger ett
exklusivt intryck på t.ex. kontoret.

Byggskyltar till byggarbetsplatsen visar vad som är på gång och
vem som utför jobbet.
Engrave erbjuder även uthyrning av byggskyltar.

Byggskyltar

Glasskyltar
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Bildekor är ett bra sätt att framhäva sitt varumärke ute på vägarna.
Vi skickar dig gärna ett gratis designförslag på din bil.

Engrave hjälper dig att sätta dekor på väggar eller fönster.
Vi kan även täcka hela din ruta med frostad �lm som insynsskydd.

NÖDBRANDFÖRBUDVARNINGPÅBUD

Engrave tillhandahåller de �esta standardskyltar- drygt 400 olika modeller.
Standardstorlekarna är A6, A5 och A4 men de kan tillverkas i önskad storlek.
Du kan dessutom välja att få skylten som en plastskylt, plåtskylt eller som en
klisterdekal. Har vi inte just din skylt, så tillverkar vi den.

Standardskyltar

Väggdekor / Fönsterdekor

Bildekor
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Engrave erbjuder en praktisk och prisvärd roll-up
med stor exponeringsyta. Vår roll-up är helt
fristående och går att ställa överallt. Finns i bredd
850mm och 1000mm, höjd 2000mm
Transportväska i svart nylon ingår.

Engraves banderoller �nns i ett �ertal olika kvaliteter
t.ex. 550g PVC eller 380g Mesh och är avsedda för
både inomhus- och utomhusbruk. Banderollen printas i
4-färg och levereras komplett med öljetter.

Engrave erbjuder utskurna
klisterdekaler i alla dess former.
Kan fås med epoxy för ett mer
exklusivt 3D utseende.

Sätt din egen stil på ditt rum eller kontor
med en fototapet. Välj eget motiv eller låt
oss ta fram förslag till dig.

Roll-ups

Banderoller

Klisterdekaler
Fototapet
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Förvandla dina favoritbilder eller dina foton till äkta
konstverk genom att trycka en canvastavla.
Engrave använder en ekologisk canvasduk på 410g med perfekt vithet. 

Engrave hjälper dig med trycksaker i form av broschyrer, �yers, a�scher och
visitkort. Trycksakerna delas t.ex. ut på mässor, andra evenemang eller
används som butiksexponering och produktinformation.

Canvas

Digitaltryck
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Pikétröja Herr & Dam
Stickad pikétröja med dubbelgarn.
Figurnära modell och ärmar med mudd.
Dekorsömmar på fram- och baksida.
Storlekar: XS-XXL (dam XS-XL)
Kvalitet: 80% kammad ringspunnen
samt förkrymt bomull, 20% polyester
Vikt: 220 g/m2

T-shirt Industrial wear
Storlekar: XS-3XL +5XL
Kvalitet: 60%  kammad förkrymt 
bomull, 40% polyester.
Vikt: 180 g/m2
Tål industritvätt: 85˚C

T-shirt Original
Storlekar: 90/100 - 170/XS, S-XXL 
Kvalitet: 100% kammad ringspunnen
samt förkrymt bomull.
Vikt: 160 g/m2

Engrave trycker på T-shirts, mössor, arbetskläder m.m. i 1-4 färger.
Nedan visar vi ett urval av kläder som vi kan erbjuda.
Vill du ha tryck på egna kläder, är det inget hinder att lämna dem till oss.
Inget minimum antal.

10 11 16 18 19 21 25 27 28 29 30 41 45 46

47 49 50 51 55 57 58 63 64 69 70 71 73 78

Färger:

10 16 30 41 43 49 50 51 55 63 69 71 73 78Färger:

Pro�lkläder med tryck

www.engrave.se  |  info@engrave.se  |  070-394 22 36



Engrave fräser och graverar i de �esta typer av material.
Exempel på graverade skyltar är elskyltar, ventilbrickor och manöverpaneler.
Den utfrästa texten kan sedan fyllas i med valfri färg.

Engrave hjälper dig med din personliga namnbricka och din namnskylt till
skrivbordet eller dörren. Namnbrickor tillverkas i valfri storlek och material
och kan fås i 1-4 färgers tryck. Monteras med antingen nål eller magnet på
baksidan.

Magnet

Nål

Namnbrickor / Namnskyltar

Gravyr / Industriskyltar
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Engrave hjälper dig att framställa din logotyp samt att ta fram korrekt
digitalt original för tryck, print och gravyr.

Engrave hjälper till med fackmannamässig montering av din nyinköpta skylt.
Naturligtvis lämnar vi även garanti på monteringen.

Engrave är ett skyltföretag med stor kunskap inom skyltar i alla 
former. Vi håller hög kvalité och ser alltid till att ni som kund
blir 100% nöjda med vårt arbete. Nästan allt vi säljer tillverkar
vi i egna lokaler i Munka- Ljungby. Denna katalog visar bara ett
litet urval av vad vi kan tillverka. Är ni ute efter något annat
inom skyltar & reklam, så tveka inte att höra av er till oss.

Om Engrave

Montering

Originalarbeten

  
Vi håller hög kvalité och ser alltid till att ni som kund blir 100% nöjda med
vårt arbete. Nästan allt vi säljer tillverkar vi i egna lokaler i Munka- Ljungby.
Denna katalog visar bara ett litet urval av vad vi kan tillverka. Är ni ute efter
 något annat inom skyltar & reklam, så tveka inte att höra av er till oss.

Henrik Andersson 
VD / Produktionsansvarig

070 - 394 22 36
henrik@engrave.se
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