Skiltmakeren AS
Skiltmakeren er en av landets ledende bedrifter innen visuell kommunikasjon og har siden
1992 levert og produsert bildekor og skilt til næringslivet. Vi gjennomfører profiloppdrag
fra skisse og idé – helt frem til ferdig montert produkt. Vi har grafiske designere og eget
montasjeselskap. Skiltmakeren har også flere egne produksjonslinjer med stor kapasitet,
slik at vi skal kunne tilfredsstille våre kunders forventninger i forhold til priser, leveringstid,
servicegrad og hvor vi tar hånd om og kan kvalitetssikre hele prosessen.
Skiltmakerens produkter har fått en solid anerkjennelse igjennom de senere år og har en
solid referanseliste som Nettbuss, Würth Norge, Coca Cola, Posten, Schenker,
Transportsentralen, Høgskolen i Oslo, NSB etc.
Vi tror dette betyr at vi gjør en god jobb og at vi er konkurransedyktige på pris, kvalitet,
leveringsdyktighet og produktspekter.

Produkter
Vi har lang erfaring i profilering av kjøretøy som buss, personbil, varebil og store vogntog.
Skiltmakeren er en av de leverandører i Norge som dekorerer flest kjøretøy pr år. Blant
større profiloppdrag kan nevnes Nettbuss mer enn 2400 busser, Posten 13.000 biler, Würth
Norge AS, Schenker, Transport sentralen osv.
Fasadeskilt produseres i
mange varianter med eller
uten lys, med eller uten
bakplate, og i alle
forskjellige typer
materialer. Felles for dem
alle er at vi spesial tilpasser
skiltet i forhold til din
bedrift, arkitektur og i
forhold til lokale
bestemmelser. Skiltmakeren har en mengde oppdrag årlig som innebefatter design,
søknadsprosess overfor kommunen, produksjon og montasje.
Skiltmakeren har skiltsystemer som ivaretar byggets egenart og behov for skilting. Vi
leverer system- og spesial skilt til kontor og offentlige bygg hvor det er behov for
informasjon og skilting. Snakk med oss om innvendige systemskilt, så finner dine
besøkende frem! Skiltmakeren er Vista System ambassadør i Norge, se vår hjemmeside for
mer informasjon om skiltsystemer.
Skiltmakeren produserer seil, banner og flagg i alle størrelser og fasonger. Våre printere
kan printe på materialer med inntil 205 cm bredde og 50 meter lengde. Vi skjøter også PVC
materialer slik at vi i realiteten ikke har begrensninger på størrelse. Vi har lang erfaring i
store produksjonsserier av logoflagg, bannere etc.
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Service
Vi kan med andre ord være behjelpelig fra skisse stadiet til ferdig montert produkt. Våre ansatte har gjennom
mange år opparbeidet seg bred erfaring innenfor design og produksjon. Fokusen på
personlig service og god kvalitet, sammen med kreative og kostnadseffektive løsninger
basert på moderne produksjonsteknologi, gjør at vi vært et naturlig valg for våre kunder.
Kapasiteten er stor, både på produksjon og montasje.
Vår filosofi er å være leveransedyktig når kunden har behov, og opererer derfor med meget
korte leveringstider og oftest med omgående levering til faste kunder ved akutte behov.
Vi tror på: Fleksibilitet - Skreddersøm samt Behovs- og produkttilpasning
Dette oppnår vi gjennom kunnskap, ekspertise produktutvikling og erfaring. Vi gjør i dag
rådgivning, design/tilpasning til
mange større industriselskaper i
Norge.
Vi har ansatte montører i
Skiltmakeren, Montasjekompaniet
og Containertech (alle egne
selskaper) hvor vi gjør montering
og demontering av skilt og folie. Vi
har et stort nettverk av montører
og påtar oss oppdrag over hele
landet.
I våre egne selskaper har vi foruten folieproduksjon, verksted for metallarbeider hvor vi
sveiser alle materialer, vi har egen stor varmluftslakkanlegg på 130m3. Vi har egne
lastebiler, kranbil, varebiler og 21 meter lift.
Skiltmakerens MCS program er utviklet for å ivareta hensynet til nøkkelkunders behov ifm.
kvalitet på produkt, levering, logistikk og pris. Vi har lagerhold og logistikk for flere av våre
kunder for eksempel Nettbuss og Schenker hvor disse får levert varer direkte til sine
avdelinger samme dag som de bestilles. Ta kontakt med en våre selgere for å se hva våre
avtalekunder oppnår.

Leverandører
Skiltmakerens leverandører er blant Europas ledende innenfor sine felt. Vi kan nevne bla.
Avery, 3M, Astrup og Vista. Vi har nær kontakt med våre leverandører og disse er godt
kjent med vår gjennomførings- og leveranse filosofi.
Skiltmakerens omdømme og tillit er avhengig av våre medarbeideres og leverandørers
profesjonalitet og dyktighet, og at det blir opprettholdt et høyt etisk nivå. Dette gjelder
både for vår forretningsdrift og ansatte. Det forventes derfor at alle opptrer med
aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til
oss. Vi evaluerer med jevne mellomrom våre leverandører basert på disse retningslinjene.
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