
PROFILERINGSBYRÅ



OM OSS
IDE Systemer ble etablert og
hadde sin oppstart i 1996 med
tre ansatte. Idag har vi totalt
åtte ansatte med en bred og
variert kompetanse innenfor
skilt, dekor, print og design.

Vi holder til i moderne lokaler
like utenfor Drammen med
egen hall hvor vi kan kjøre
inn store kjøretøy.

Kom gjerne innom for
en hyggelig prat.
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Helfoliering av bil, dekor 
på bil, vinduer og andre
produkter profilerer din 
bedrift der du er. 

En firmabil eller en 
vindusflate er en fantastisk
annonseplass du allerede 
har kjøpt. 

Vi hjelper deg med alt fra 
utforming av design og layout 
til montering av folien. 
Vi produserer og leverer 
foliering for overflater i alle 
størrelser. 

DEKOR
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BILDEKOR
Bildekor er den rimeligste og 

mest effektive måten å 
presentere ditt firma på. 

Dekor omfatter alt fra den lille 
logoen på sidedøren til 

helfoliert bil. 
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HELFOLIERING
Helfoliering kombinerer 

print og foliedekor, og vi kan 
også skifte farge på ditt 
kjøretøy om ønskelig. 
Helfoliering beskytter 

originallakken meget godt.
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VINDUSDEKOR
Vindusdekor er en ypperlig 
måte å synliggjøre ditt firma 
med logo, skåret dekor, print 

eller tekst. Vi leverer også 
soting, avblending, energifilm 

eller innsynsvern. 
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Skilt og skiltsystemer 
kommer i mange 
størrelser og varianter.  
Vi leverer alt av fasadeskilt, 
plateskilt og spesialskilt. 
Her er det kun fantasien 
som setter begrensninger. 
Vi er også leverandør av
DanSign skilt og skiltløsninger. 

Vi har god erfaring og 
kompetanse på skiltplan og 
prosjektering, og kan bistå helt 
fra planleggingsstadiet til ferdig 
monterte produkter.  Vi hjelper 
deg også med løsninger på 
design, materialvalg og 
plassering.

SKILT
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DANSIGN
DanSign leverer arkitektoniske 

og fleksible skiltløsninger av 
høy kvalitet. Som lokal 

representant kan vi levere 
løsninger fra DanSign til alle 

våre kunder. 
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SKILTLØSNINGER
Våre skiltløsninger leveres i 

ulike materialer og 
utførelser. Skiltene

tilpasses eksisterende 
arkitektur, innredning, farge 

og materialer. 
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FASADESKILT
Fasadeskilt som kan ses av 
mange potensielle kunder 
døgnet rundt kan være en 
smart måte å profilere seg 
på. Vi leverer alt fra enkle 
kassettskilt til skiltløsninger 
med LED-lys. 
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Vi har lang erfaring og 
kompetanse på gravering. 
Vi benytter i dag både 
mekanisk- og lasergravering. 

Med mekanisk gravering kan 
vi levere skilt i plast, tre og 
metall, og også bakside-
gravering i plastlaminat. Her kan 
vi legge inn flere farger i samme 
skilt. Dette er ofte brukt til 
flytskjemaer og lignende. Vi 
leverer både til industri, 
næringsliv og det offentlige. 

Vi leverer også premieplakater, 
jakkenåler og skilt til private 
kunder, foreninger og offentlige 
foretak. 

GRAVERING
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LASERGRAVERING
Lasergravering gir en ny 

mulighet til å lage skrift og 
dekor på ulike overflater, slik 

som metall og glass. Vi kan også 
figurskjære i ulike materialer for 
å lage modeller til blant annet 
arkitekter eller byplanleggere.
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Med vår moderne 
maskinpark leverer vi en 
mengde produkter til 
profilering av din bedrift. 

Vi printer på alle typer 
medier, slik som seil, pvc-duk, 
vinyl, papir, lerret og folie. 

Med dette kan vi for eksempel 
levere meshbannere med 
reklame til sikring av stillasje 
eller oppføring av bygg.  
Vi leverer også beachflag til 
eventer eller butikk, roll-up 
bannere og folie til dekor av 
biler, vinduer eller andre flater. PRINT
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Tilgjengelighet og 
tilstedeværelse på nett 
er i dag en nøkkelfaktor 
for de fleste bedrifter. 
Dette gjør nettsiden til et 
viktig element i 
markedsføringen. 

En god nettside kommuniserer 
på en enkel måte hva du kan 
tilby av produkter og tjenester, 
og hva som skiller deg fra 
konkurrentene.

IDE Systemer leverer design 
og løsninger for din bedrift. 

NETTSIDE
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RESPONSIVT DESIGN
Over halvparten av 

nettrafikken foregår i dag
på mobile enheter, noe som 

gjør det viktig å være 
tilgjengelig på alle flater. 

Vi leverer et responsivt design
som betyr at siden din tilpasser 
seg de ulike skjermstørrelsene.

SEO
Søkemotoroptimalisering er 
viktig for at dine kunder skal 

finne deg på nett. Vi hjelper deg 
med oppbygging av nettstedet 
slik at den tiltrekker seg trafikk 
via søkemotorer som Google. 
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Vi er en totalleverandør 
som hjelper deg med alt 
av design. Sammen ønsker 
vi å utvikle din visuelle profil
slik at du får en sterk og 
synelig merkevare. 

Vi hjelper deg med design av 
alt fra logo til hele den visuelle 
profilen. Til slutt leverer vi en 
profilhåndbok med 
retningslinjer for ditt design. 

I en stadig digitalisert hverdag 
ser vi fortsatt behovet for 
trykksaker og med hjelp av 
gode samarbeidspartnere kan vi 
levere alt fra design til ferdig 
produkt. 

DESIGN
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Teglverksveien 83, 3057 Solbergelva
www.ide-systemer.no


