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Kontorsprofilering

Från idé till montering
Vad är det första kunden ser hos er?
När en kund, besökare eller medarbetare kommer till ert kontor, butik
eller showroom vad är det då du vill visa upp av ert företag? Du kanske
vill visa upp företagets tjänster och produkter, inspirera till köp, visa
vilka som jobbar hos er eller bara förmedla vad ert varumärke står för;
er företagskultur och era värderingar. Det finns mycket att tänka på
vid inredning av ett kontor. Arbetsmiljö, information, hänvisningsskyltar,
avskärmning, dämpning och det estetiska är några saker att ha i åtanke.
Produkter som kan vara lämpliga vid kontorsprofilering
• Frostning av glas

•
•
•
•
•
•
•
•

Foliering
Dekaler
Kontorsdekor
Kontrastmarkering
Fasadskyltar
Tavlor
Hänvisningsskyltar
Nödskyltar och mycket mer.

Vi hjälper dig med allt från temporära lösningar till de som håller i flera år
och valet av dekormaterial utgår ifrån dina behov.
Vi erbjuder allt ifrån idé till montering. Du är välkommen att höra dig för
med oss först för att bolla idéer om hur vi kan profilera ditt kontor, både
gällande de stora och de små detaljerna.
På kommande sidor visar vi exempel på vad vi kan hjälpa till med.

Montering
Vi hjälper dig med monteringen
Vi besiktigar gärna platsen där ni vill ha hjälp med montering för att
säkerställa att monteringen kan genomföras och vilket material som är
att rekommendera. Alternativt är ritningar eller bilder inklusive mått bra
som underlag innan montering ska genomföras.
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Fabric Frame
Foliedekor

Profilerade kontor och konferensrum
Foliedekor och Fabric Frame LED
Rumsmarkeringar och LED-lysande tavlor för ökad trevnad till konferensrummen.
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Kontorsprofilering

Helhetslösningar för kontor och showroom
Foliedekor, rollups, ljusskyltar och dekaler
Med en helhetslösning för ditt kontor får du ett helhetskoncept som håller ihop hela
vägen. Vi tänker även på de små detaljerna.
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Dekaler
Foliedekor

Små finesser på fönster, dörrar och lådor
Foliedekor och dekaler
Med dekor och dekaler är det enkelt att vägleda besökare, kunder och medarbete rätt.
Märk upp var material finns, besvara vanliga frågor och hänvisa rätt samtidigt som du visar
upp ditt varumärke.
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Dekaler

Dekaler som hjälpmedel i butiken
Dekaler på golvet som visar kvadratmeter och dekaler på väggen som visar höjd underlättar
planeringen för dina kunder inför köpbeslutet.

FRÅN IDÉ TILL
MONTERING
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Tavlor

Inred med tavlor
Tavlor som dämpar och tavlor med eller utan belysning
När du väljer tavla bör ditt behov styra. Fundera på vilken funktion du vill att tavlan ska
fylla, ska den förbättra ljudbilden på kontoret eller bara fungera som dekoration. Ofta vill vi
att tavlan ska bidra både med funktion och med att vara estetiskt tilldragande. Välj mellan
textiltavlor med eller utan invändig belysning, canvastavlor eller ljudabsorberande tavlor.

Akustiktavlor
Buller är en av de vanligaste orsakerna till
trötthet och koncentrationssvårigheter på
kontor, i skolan och i offentliga miljöer. Med
hjälp av våra akustiktavlor kan du förbättra
ljudbilden samtidigt som du får en informativ eller bara dekorativ väggdetalj.

Fabric Frame
En textilbanner som spänns fast på en ram
skapar en ren och elegant yta runt bilden.
Tavlan finns även med invändig belysning i
form av LED-slingor som monteras i ramen.
När tyget sedan spänns över ramen får du
ett behagligt ljus på ditt budskap.

Canvastavlor
Med canvastavlor får du känslan av riktiga
konstverk på väggen. De har fin färgåtergivning och byggs med traditionella kilramar
där bilden spänns runt kanten på profilen.
Tavlorna är perfekta som stämningshöjare i
exempelvis väntrum och receptioner.

Vår egen tavla LeoSign
LeoSign är en stilren tavla där motivet
fästs på en svart passepartout med hjälp
av magneter. LeoSign är vår egen uppfinning, med namn efter Leo Ma som jobbar
på Arkitektkopia Göteborg.
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Fasadskyltar

Fasadskyltar till butik och kontor
Skylta med var ni finns
Vi har flera alternativ på skyltar för fasader. Till exempel kan en bockad vitlackad aluminiumskylt med printad vinyl monterad på fronten vara ett bra alternativ. Kontakta oss för
offert eller rådgivning om vilken skylt som passar er fasad bäst.

7

Profilskyltar

Profilskyltar till butik och kontor
Skyltar med eller utan belysning
Vi har flera olika profilskyltar i vårt sortiment, välj med eller utan belysning. Kontakta oss
för offert eller rådgivning för vilken skylt som passar er fasad bäst.

Profil 0

Profil 1

Profil 3

Konturfrästa plana bokstäver

Konturfrästa bokstäver med
svetsad kant

Bakåtbelysta bokstäver med
coronaeffekt

Rekommenderad höjd: 100-2 000 mm.

Rekommenderad höjd: 250-2 000 mm.

Profil 4

Profil 6

Profil 6+3

Framåtlysande bokstäver
med akrylfront

Framåtlysande bokstäver
med akrylfront

Framåtlysande bokstäver
med coronaeffekt

Rekommenderad höjd: 800-2 000 mm.

Rekommenderad höjd: 200-900 mm
beroende på stapelbredd.

Rekommenderad höjd: 200-900 mm
beroende på stapelbredd.

Profil L1

Profil L4

Profil L10

Enkelsidig ljuslåda med plåtfront

Enkelsidig ljuslåda med akryl- Enkelsidig ljuslåda med
front
3D-effekt

Djup 100-250 mm beroende på lådans
storlek.

Djup 120-250 mm beroende på lådans
storlek.

Rekommenderad höjd: 100-800 mm.
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Djup 60-250 mm beroende på lådans
storlek.

Foliedekor
Frostning

VI HJÄLPER ER MED
KONTORSPROFILERING
OCH DEKORERING

Kontakta oss
Rådgivning

Offertförfrågan

0775-70 50 00

offert@arkitektkopia.se

support@arkitektkopia.se
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Under Arkitektkopias tak har vi samlat all den
expertis som du behöver för att lyckas med din
kommunikation. Vi hjälper dig att nå ut med ditt
budskap, både i tryck och digitalt. Vi har resurserna
att hjälpa dig från kreativ idé via original
framställan för allt från visitkort till fasadvepor
som täcker hela fastigheter. Här fokuserar vi på
vad vi kan göra för att förstärka ditt varumärke
och din kommunikation även i dina lokaler.
När andra valt att koncentrera sitt utbud har vi
valt att säkerställa att du nästan alltid kan få
exakt det du önskar, samlat på ett ställe!
Välkommen till en värld av kommunikation!

Kontakta oss
Rådgivning

Offertförfrågan

0775-70 50 00

offert@arkitektkopia.se

support@arkitektkopia.se

HUVUDKONTOR:
Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma
Tel: 08-50 60 70 00
www.arkitektkopia.se

