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skilt og dekor
– vi leverer over hele landet
LED-LYS og lysskilt
PLATESKILT og plexi
søyle- OG BØYLESKILT
UTHENGSskilt

•
•
•
•

INNVENDIGE skilt
kontorskilt
dekorkontor
SHOWroom

Dekorima – en moderne reklamefabrikk
Enhetlig grafisk profil
I et moderne samfunn har bedrifter behov for å skape synlighet og selvstendig identitet. En enhetlig og grafisk profil er
viktige elementer. Den grafiske profilen omsettes i praksis gjennom trykksaker, digitale media og større visuell reklame som
storformatprint, skilt og ulike former for dekor.
Siden 1983
Dekorima er en moderne reklamefabrikk som har arbeidet med både store og små firmaers grafiske profil helt siden 1983.
Vi har spesialisert oss på produksjon av alle typer skilt, storformatprint, display- og messeløsninger og alle typer dekor.
Moderne reklamefabrikk
Vi regner oss for å være blant de ledende produsentene i Norge, og har helt nye og spesialtilpassede lokaler helt inn til E18
i Sandefjord. Lokalene har vi fylt med alt som trengs av moderne produksjonsutstyr. I tillegg har vi mange dyktige med
arbeidere både på salg- og rådgiversiden og i produksjon/montering. Vi arbeider med alle aktuelle materialer og kan levere
skilt og dekor i metall, glass, plexi, tre, folie eller plastprodukter. Gjennom en enkel behovsanalyse kommer vi i samarbeid
med kunden frem til hva som passer best til oppgaven.
Fra idÉ til ferdig profilering
Vi ønsker å være med i hele prosessen fra et behov oppstår, via ideer og skisser til ferdig monterte produkter rundt om på
næringsbygg, firmabiler eller andre steder hvor man ønsker å profilere seg.
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Dekorima AS

Arne Nybo
Salgs- og markedssjef
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Fasadelogoer
i aluminium
Fasadelogoer kan produseres i mange materialer. Et av de mest aktuelle og holdbare materialene er aluminium.
Logoen blir freset ut i aluminium på vårt store digitalstyrte fresebord. Hver enkelt aluminiumsdel blir påsveiset en sarg
(tykkelse på enheten), og det blir til slutt lakkert med Jotun pulverlakk i ønsket farge. På fronten kan man om ønskelig
foliere dekor eller bilder.

Moderne næringsbygg med flere leietakere. Hver leietaker har fått sin logo produsert i sølvlakkert aluminium med påsveiset 6 cm bred sarg. På penselen til
Malermestrene Jensen er det montert en folie på fronten, og det samme er det på Mesterfarge-logoen.

Fasadelogo med 10 cm brede sarger. Logoen er
840 cm lang og er lakkert i samme gråfarge som
vinduer og dører på bygget.

Logoer montert direkte på teglsteinsvegg. Underteksten er frest ut i 3 mm tykk aluminiumsplate.
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Color Lines nye terminal i Larvik har fått fasadelogo som lyser fremover. Innvendig i logoen er det montert LED diodelys. Skiltet er 10 meter langt.

LED-LYS OG LYSSKILT
Hvis det er ønske om større oppmerksomhet rundt virksomheten vil skilt med lys
være det riktige. Vi leverer fasadelogoer/-bokstaver med innvendig lys som enten
lyser fremover eller bakover. Ønske om oppmerksomhet, synlighet og byggets
estetikk vil være avgjørende for hva man velger.

Hva er LED-lys
• Diodelys
• Moderne lysteknologi
• Lavt strømforbruk
• Miljøbesparende
• Veldig lang levetid
• Erstatning for neonlys
• B enyttes mer og mer også
i bilindustrien
Dekorima benytter
høykvalitets LED diodelys
fra General Electric USA

Fasadelogo med LED diodelys som lyser blått
bakover på en bakpate lakkert i matchende
blåfarge til logoen.

Fasadelogo med LED diodelys som lyser hvitt
fremover. Montert på bakplate i pulverlakkert
aluminium.

Fasadelogo med LED diodelys som lyser hvitt fremover på «Rambøll», bakover på «oil & gas».
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Fasadelogo med LED diodelys som lyser bakover.
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«Kongsberg»-logo med LED diodelys som lyser
fremover i skrift og symbol i tillegg til bakover
rundt rektangelet.

Fasadelogo i lakkert aluminium med front i børstet aluminium. LED diodelys bakover. Logoen er 4 meter
lang og 1 meter høy.

Fasadelogo i aluminium lakkert i rødt og sort. LED diodelys som lyser bakover. Logoen er 4 meter lang og
80 cm høy.

Fasadelogoer i sortlakkert aluminium.
LED diodelys som lyser bakover.

Kombinasjon av fasadebokstaver. «Kristiansen» i aluminiumsbokstaver med LED diodelys bakover m
 ontert på buet hjørne på fasaden. «Optiker», «Gullsmed» og
«Urmaker» i fasadebokstaver i aluminium med indirekte belysning fra spotlights på arm.

Fasadelogo med LED diodelys som lyser orange
fremover.

Fasadelogo med innvendig lys. Fronten er trykket
i ett stykke på duk og strammet opp på den ovale
lyskassen. Skiltet er 495 cm langt og 165 cm høyt.
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Fasadelogo med innvendig lys. Fronten er trykket
i ett stykke på duk. «Arena» er laget som fasadebokstaver med LED diodelys som lyser fremover.
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PLATESKILT OG PLEXI
I mange sammenhenger er det mest praktisk at profileringen har en bakgrunn. Vi har mange forskjellige materialer
å velge mellom, hvert til sitt bruk. På fronten av platene kan man velge mellom det rimeligste som er foliedekor til
utfreste elementer i PVC eller strøkne laserskårne plexilogoer.

Fasadelogo montert i folie på hvite aluminiums
plater. Indirekte belysning med spotlights.

Leietakeroversikt i sortlakkerte aluminiums
kassetter. Foliedekor på fronten. Gatenummer «20»
i lakkert aluminium med sarg.

Fasadelogo for Bademiljø. Bakplaten er laget i
børstet, rustfritt stål og har innknekte sarger.
Bokstavene er laget i utfrest PVC.

Plexiskilt utfrest etter konstruksjonens fasong.
På baksiden av plexiglasset er det sandblåstfolie.
På fronten er logoene utfrest i PVC.

Fasadelogo for Jotun. Produsert i pulverlakkert aluminium med dekor i folie på fronten. Selve logoen er
860 cm lang og 270 cm høy.
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Skilt i 8 mm tykt plexiglass festet på fasaden
med avstandsstykker i natureloksert aluminium.
Leverandøroversikt i utskåret folie.

Leietakeroversikt på Eiker Senter i Hokksund.
Aluminiumskassetter med logoene i utskåret folie
på fronten. Total størrelse: 570 x 570 cm.
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SØYLE- OG BØYLESKILT
Søyle- og bøyleskilt leveres i mange varianter, både som standard skiltsystemer og spesialproduksjon. Benyttes ofte i
næringsparker for å informere om hvem som har tilhold på eiendommen.

Standard elipseformet skiltsøyle. Leveres i mange
størrelser og med ønsket farge og dekor.

Spesialprodusert informasjonsskilt i pulverlakkert
stål med mange fine detaljer. Skiltplate i herdet,
frostet glass. Stor serie montert i Hammerdalen i
Larvik for Fritzøe Eiendom.

Spesialprodusert skiltsøyle produsert i moduler.
Modulene er produsert i pulverlakkert aluminium
med utfreste logoer. Det er montert innvendig
lys i hver modul. Søylen er L-formet og har to like
eksponeringssider p.g.a. trafikkbildet på plassen.
Hele søylen er 6 meter høy og 150 cm bred.

UTHENGSSKILT
Uthengsskilt blir særlig benyttet i sentrumsområdet hvor det er korte betraktningsavstander og begrensede eksponeringsmuligheter på fasaden. I tillegg til de
viste modellene kan vi selvfølgelig også produsere uthengsskilt spesielt tilpasset
din logo, både med og uten lys.

Uthengsskilt med nostalgisk design produsert og
montert for Kakkel & Peis i Drøbak sentrum.

Standard elipseformet uthengsskilt med innvendig
lys. Lakkert i Handelsbankens farge. Leveres også
uten lys.
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Standard elipseformet uthengsskilt med innvendig
lys. Foliedekor på fronten. Skiltet leveres også
uten lys.
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INNVENDIGE SKILT
Innvendige skilt skal dekke flere formål. De skal være informative og lesbare samtidig som de skal være dekorative. Det er
enda større krav til finish og utseende på skilt som monteres innvendig. Dekorima har god erfaring i å utarbeide skiltplaner
og kan hjelpe dere fra arkitekttegninger til ferdig monterte skilt. Skiltenes utseende, størrelse og finish tilpasses bygget,
plassering i bygget og oppgaven skiltet skal ha. Vi kan levere alle ønskede materialer.

Henvisningsskilt i plexiglass glasslook med
avstandsstykker i børstet, rustfritt stål. Tekst og
pictogrammer i utskåret folie.

Leietakeroversikt i børstet, rustfritt stål med
avstandsstykker i børstet, rustfritt stål. Gate
adressen er laget i laserskåret plexiglass. Øvrig
dekor i utskåret folie.

Fleksibel leietakeroversikt montert i et rodsystem. Lamellene i systemet er laget i plexiglass glasslook med
foliedekor. Gateadressen er laget i laserskåret sort, gjennomfarget plexiglass med strøkne kanter.
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Firmalogo laget i laserskåret plexiglass montert
på bakgrunnsplate i børstet, rustfritt stål.
Avstandsstykker også i børstet stål.
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Firmalogo montert direkte på vegg i resepsjon. Firmanavnet er laserskåret, sort plexiglass. Flagget er også laserskåret og montert i flere lag med 3D-virkning.

Firmalogo montert direkte på vegg i resepsjon. Firmanavnet er i laserskåret, klart plexiglass med farget
folie på baksiden. Dette gir en fin dybdeeffekt.

Utsmykning trykket transparent på klart
plexiglass. Den hvite veggen gir dette en spesiell
3D-virkning. Aluminium avstandsstykker.

Firmalogo brukt som dekorasjon i resepsjonsområde. De blå aluminiumskassettene er utfrest og har deretter fått påsveiset sarg og blitt lakkert i kundens logofarge. På fronten av aluminiumskassettene er det montert logoer i klart plexiglass med hvit bakside. Skjult oppheng på veggen.
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kontorSKILT
Kontorskilt skal passe sammen med øvrige innvendige skilt, men bør i tillegg ha større fleksibilitet. I de fleste sammenhenger vil vi anbefale at kontorskilt har en papirløsning slik at man enkelt kan lage et nytt skilt hvis man får en ny med
arbeider eller hvis man bytter kontorplasser. Dekorima lager papirløsninger i Excel slik at kunden enkelt kan vedlikeholde
skiltsystemet selv.

Kontorskilt i plexiglass med papirløsning. Skrues
fast til vegg med avstandsstykker. Avstandstykker
leveres i mange varianter.

Kontorskilt i aluminium med front i tynn plast.
Papirløsning gjør det enkelt å bytte innhold. Egner
seg fint på dører og på glass.

Møteromsskilt i plexiglass med dekor i utskåret
folie og laserskåret plexiglass. Festet med
avstandsstykker i børstet stål.

Møteromsskilt i aluminium med front i tynn
plast. Papirløsning gjør det enkelt å bytte innhold.
Leveres i flere størrelser.

Kontorskilt i aluminium med front i tynn plast.
Papirløsning gjør det enkelt å bytte innhold. Egner
seg fint på dører og på glass.

Toalettskilt i aluminium med front i tynn plast.
Leveres i flere størrelser. Festes direkte på glatte
flater med tosidig tape.

Møteromsskilt laget i laserskåret plexiglass med
speilfolie på bakside. Festes direkte på glatte flater
med tosidig tape.

Medarbeidernavn i utskåret sandblåstfolie
 ontert direkte på kontorskillevegg i glass.
m

Toalettpictogrammer i laserskåret plexiglass med
speilfolie på baksiden og tekst i sort, utskåret
folie.
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dekorkontor
Moderne kontormiljøer og næringslokaler har ofte store glassflater som gir et åpent, luftig og fint miljø. Store og rene
glassflater fører ofte til at de kan være vanskelige å se, med etterfølgende muligheter for sammenstøt. I en kombinasjon
med innvendige skilt og kontorskilt kan det ofte være både fint og nødvendig å dekorere glassflatene. Mengden av dekor
avhenger av hva den skal gjøre, helt fra ”ikke-gå-på-meg”-dekor til heldekking av vinduer inn til styre- og møterom. Dekor
kan være elementer fra firmaets grafiske profil eller enkle striper, ruter eller lignende. Vi produserer dekor i utskåret sandblåstfolie, eller kanskje en annen og morsommere farge…

Stilisert tang- og taremotiv laget i utskåret sandblåstfolie. En lekker dekorasjon.

Enkelt bølgemønster i utskåret sandblåstfolie.

Kontordekor i sandblåstfolie for Ernst & Young.

Sandblåstdekor i inngangsparti til offshorefirma.

Halvdekkende sandblåstfolie inn til møterom. Man
kan ikke se hvem som er inne eller går forbi, men
man ser at det er liv i gangene.

11

s h o w r o o m

SHOWROOM
Mange virksomheter har behov for å vise frem produktene sine til kunder som
kommer på besøk. Dekorima har en egen avdeling som utvikler showroom, presentasjonssystemer og messeløsninger. Dette skreddersys til hver enkelt kunde
ut fra firmaets profil, disponibelt utstillingsareal og selvfølgelig produktene som
skal vises frem. Vi har mange tilnærmingsvinkler og muligheter for utforming og
fleksibilitet.
Showroom utarbeidet og laget av Dekorima for
Stihl, som er en anerkjent leverandør av motorsager og annen motorisert skogsredskap.

Showroom utarbeidet og laget av Dekorima for
Viking, som er leverandør av motoriserte hage
redskaper.

skilt
dekor

Fleksibelt showroom utarbeidet og laget for Norske Servicesystemer på Hønefoss. Showroomet har
rammeverk av naturelokserte aluminiumsstolper fra Octanorm. Print og dekor tilpasset kundens profil og
alle logoer laget i laserskåret plexiglass.

Dekorima as
Skolmar 38
3232 sandefjord

plakat
banner

telefon +47 33 48 32 20
faks
+47 33 48 32 21

messe
display
brosjyrestativ
innredning

mail: salg@dekorima.no
www.dekorima.no
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