
DIGITALPRINT STORFORMAT



FRESE SKYLTAR

Hög kvalitet, hantverksmässig precision, ett nära samarbete, respekt och omsorg om våra kunder, har präglat
Frese Skyltar sedan företaget grundades 1924 av Richard Frese. Företaget är ett av de äldsta och största 
företagen i Sverige för framtagning av skyltar och gravyrer. 

till att bli ett modernt företag inom gravyrteknik och skyltproduktion. Tillsammans med traditionellt 
precisionsarbete och ny laserteknik kan Frese Skyltar hantera både små och stora serier med samma 
höga krav på kvalitet och leverans-säkerhet.

Frese Skyltar är marknadsledande inom:

Skyltar, gravyr och lasergravyr, hyresgästregister, informationstavlor, utfrästa texter, schabloner, digitalprint,
folieskyltar, taktila skyltar, m.m.

Tillverkningen sker i egen fabrik vilket innebär full kontroll av hela produktionskedjan
och säker och trygg leverans för våra kunder.





4-färgsproduktion av banderoller i alla storlekar och kvalitetskrav. 

beslag. Ett bra sätt att synas vid flytt, ombyggnation, etc. 
Vi har erfarna montörer som monterar både stora och små vepor.

Är du osäker på storlek/placering/utförande?
Fråga oss. Vi vet!

BANDEROLLER /  VEPOR

Swedala Outlet - ca. 17x3m

Otto Magnusson - 9,5x2,4m

Servicekuben - 6x21m

Otto Magnusson - 3x17m Stena Fastigheter - 28x3m

Stena Fastigheter - 5x10,8m



Malmö Arena - 6x5m



FÖNSTERDEKOR

Fönster är ett alldeles utmärkt sätt att använda
som reklamplats, oavsett vad det gäller. 
Företagslogotype, kampanjbudskap, öppettider, 
m.m. 

Motivet kan monteras både på insidan och 
utsidan. Alla utvändiga dekaler UV-lamineras för 
längre hållbarhet.





BIL-/FORDONSDEKOR

En företagsbil som rullar är en utmärkt reklampelare och det är ett av de
billigaste alternativen till att annonsera.

Vi producerar och monterar alla typer av bil-/fordonsdekor. Både stora
och små, diskreta och uppseendeväckande.



O.B.Wiik - olika rollups 85x200cm

ÖVRIG DIGITALPRINT 
Förutom banderoller, fönsterdekor, bildekor, etc, så tar vi
även fram andra digitalprintade produkter:

Malmö Airport - väggdekor ca. 4,5x2,5m

Västchark - rollup 85x200cm

Folkets Park - diverse plastskyltar

Diligentia - områdesskylt med digitalprintat motiv

- Väggdekorer
- Rollups
- Flaggor
- Beachflaggor
- Plastskyltar
- Aluminiumskyltar
- Områdestavlor
- m.m.



ÖVRIGA PRODUKTER

- Dekaler, stora och små
- Gravyr/lasergravyr
- Skyltar
- Fasadskyltar
- Byggskyltar
- Ljusskyltar
- Taktila skyltar
- Informationstavlor
- Hyresgästregister
- Schabloner
- Områdestavlor
- Stolpskyltar
- Utskurna texter

Utöver digitalprint har vi en mängd
andra produkter såsom:



KONTAKTA OSS

Frese Skyltar AB, Bariumgatan 13, 213 64 Malmö
Telefon växel: 040-14 32 70, E-mail: info@freseskyltar.se, www.freseskyltar.se

Här finns vi.



Hur kan vi få er att synas bättre?

Vilken produkt skulle ni vilja testa?

Ring oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning.

www.freseskyltar.se


