
Förpackningar som märks
- med bläckstråleskrivare

Bläckstråleskrivare för text,
streckkoder, logotyper etc
Lätt att byta symboler och texter
Enkel hantering
Spar tid och pengar



Märkning på stålprofiler och stålrullar

Märkning av livsmedel

Märkning av betong och 
sten



Märkning av träprodukter

Övrigt



Signode service
- en väl utbyggd skandinavisk 
serviceorganisation, med erfarna och 
kunniga tekniker

SIGNODE
– din samarbetspartner

Lokalt placerad
Signodes serviceorganisation är lokalt placerad nära dig. 
Avdelningens huvuduppgift är att installera och serva 
sålda utrustningar hos våra kunder samt utbilda kundens 
personal i handhavandet av Signodes maskiner.

Olika typer av service
Vi utför förebyggande service, akuta reparationer och 
uppgradering av våra utrustningar hos kund eller på vår 
verkstad i Täby. 

På plats inom 24 timmar
Vår målsättning är att vara hos kund inom 24 timmar vid 
akuta reparationer.

Signode i Skandinavien
Signode etablerades 1951 i Sverige och
har sedan dess arbetat med gods-
emballering. Vi eftersträvar långsiktiga
kundrelationer och har idag en marknads-
ledande position med tyngdpunkt på
helautomatiska lösningar inom bandning,
sträckfilmning och märkning av gods.

Genom vår kunskap kan vi hjälpa våra kunder
att välja rätt produkt, inom alla applikationer.
Vi kan också anpassa våra standardmaskiner 
eller bygga en maskin efter de krav kunden
har.

Signode internationellt
Signode grundades I USA 1913 och etablerades i 
Skandinavien 1951.
Signode är en amerikansk koncern som täcker praktiskt 
taget hela världen och som borgar för hög kompetens och 
kontinuitet, med andra ord trygghet för våra kunder!

Vi har egen utveckling och tillverkning inom koncernen, 
av allt ifrån stålband till kompletta avancerade 
systemlösningar.

Signode ger förslag på det bästa, säkraste och mest 
ekonomiska sättet att emballera ert gods. Ni får en rapport 
med allt dokumenterat.

Var rädd om era kunder
Transportskadorna har en tendens att öka, vilket
leder till högre kostnader och förlorade kunder.
Vi hjälper er att vara rädd om era kunder - vi ser till
att era produkter klarar transporten. Signode hjälper till att 
emballera ert gods och följer upp transporten över hela världen 
till slutkunden.
Vi dokumenterar och ni får en rapport inkl fotografier. 
Signodes transportuppföljning är helt kostnadsfri.

Vårt mål är att förenkla och förbättra er 
godshantering - till lägsta kostnad. 

Signode AB
Hantverkarvägen 6
Box 7092
SE-187 12 TÄBY
T +46 8 630 99 60
F +46 8 756 19 30
info@signode.se
www.signode.se

Norsk Signode AS
Ryghgata 4 B
Postboks 94
NO-3051 MJØNDALEN
T +47 32 23 18 80
F +47 32 23 18 81
firmapost@signode.no
www.signode.no

Signode Danmark
Hantverkarvägen 6
Box 7092
SE-18712 TÄBY
T +45 43 62 21 33
F +45 43 62 22 40
info@signode.se
www.signode.dk


