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 Biler 

 Solfilm 

 Indpakning 

 Reklame  

Vi monterer solfilm i alle bi-

ler.  

Solfilm, der overholder lo-

vens rammer for solfilm. 

Du kan også købe solfilmen 

udskåret på mål, men vi an-

befaler selvfølgelig, at vi 

monterer den professionelt 

Solfilm uden bobler 

Streamers og reklamer 

Vi pakker biler ind i folie med og 

uden print. 

Lad din bil blive en flot kørende 

reklame for din virksomhed eller 

få den pakket ind i en flot farve 

folie, som også beskytter lakken 

imod sol og stenslag. 

Fuld indpakning af biler og varevogne 

Vi kan selvfølgelig også lave 

alle former for streamers og 

reklamer til dine egne biler.  

Du kan eventuelt også bruge 

dem på dine kunders biler 

imod en mindre rabat. Så får 

du masser af reklame. 
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Lastbiler 
 Reklame 

 Presenning 

 Containere 

 Kodifice-

ringsplader 

 Truckerskilte

  

Hvor kommer du fra? hvem 

er du? Har du et slogan? 

Hvordan kontakter vi dig? 

Svar på alle spørgsmålene 

med gode reklamer på alle 

biler i din vognpark.  

Vi kan lave alle logoer og 

tekster i alle størrelser og 

farver. 

Reklame 

Presenning og Containere 

Kodificering er de små skilte, der sid-

der på alle containere og blandt an-

det fortæller noget om tilladt vægt. 

Vi laver selvfølgelig også skilte til 

mindre trailere og endda også de 

truckerskilte, som du kender fra last-

bilernes forruder. 

Kodificering og truckerskilte 

Folie kan monteres på næsten 

alt og vi er eksperter i at deko-

rere containere og presennin-

ger med folie der holder til det 

meste og som ikke blegner i 

solens stråler.  
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Bygninger 

 Facader 

 Vinduer 

 Solfilm 

 Skilte 

 Pyloner 

 Vingeskilte  

Ingen forretning kan lade sig 

selv forsvinde i bybilledet. 

Lad os hjælpe dig med at få 

dit budskab solgt. 

Vi kan også hjælpe dig med 

at reducere varme og irrite-

rende lys fra solen eller for 

mange nysgerrige blikke 

med solfilm i dine vinduer 

Facader, vinduer og solfilm 

Skilte og pyloner 

Flere og flere byer laver strikse 

regler for, hvordan butikker må 

dekoreres i bybilledet. Vingeskil-

te er en god mulighed for at blive 

synlig på en måde, der passer ind 

i næsten alle byplaner.  

Vingeskilte 

Vi laver selvfølgelig også alle former for 

skiltning til  gader og veje. Det kan være 

små skilte med parkeringsreservation eller 

helt store pyloner  som den på billedet. Vi 

kommer også gerne og monterer eller stø-

ber skiltene ned, så de ikke går derfra i 

stille vejr. 
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Byggeri og 

Håndværk 

 Byggeskilte 

 Skiltestandere 

 Bannere 

 

Skal I i gang med det helt 

store byggeri, eller er der 

mange involverede parter i 

et projekt, så kan vi levere 

byggeskilte med plads til al-

le. 

Byggeskilte kan leveres i alle 

størrelser og vi kommer ger-

ne og sætter dem op også 

Byggeskilte 

Skiltestandere 

Vi kan levere bannere i mange for-

skellige materialer fra presenning til 

forskellige former for stof og lærred 

til foliebannere, der kan klæbes op. 

Bannere i stof og presenning kan bru-

ges igen og igen og er blandt andet 

gode til montering på stilladser imens 

i bygger eller renoverer. 

Bannere 

Skiltestandere som de viste er rigtig 

gode reklamer for dig som bygherre. 

De kan også bruges som ”til salg”-skilte 

eller hvad du mener, du har behov for. 

Stiltestanderne har et plademål på 

600x1000 mm eller 600x300 mm 
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Beklædning 

 T-shirts 

 Arbejdstøj 

 Andet tryk 

T-shirts med firmanavn, slo-

gan og billeder kan være en 

god måde at promovere sig 

på. Det kan både være i dag-

ligdagen eller i forbindelse 

med at man deltager i—eller 

sponsorerer sportsbegiven-

heder eller andre events. 

T-shirts 

Arbejdstøj 

Vi kan lave tryk på alle former for 

tekstiler, der tåler en lille smule 

varme. Vi kan lave det fra helt 

små logoer på en skjorte til store 

bannere, hvor almindelig folie af 

en eller anden grund ikke kan 

bruges. 

Tekstiltryk 

Arbejdstøj kan være mange ting. Hos Fo-

lierullen.dk laver vi alt fra tryk på overalls, 

jakker og T-shirts til et fint lille tryk på 

skjorter eller andet finere arbejdstøj. På 

den måde kan du give din virksomhed 

et ensartet udtryk og sikre at kunderne 

ved, hvem de skal tale med. 
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 Print 

 Materialer 

 Kvalitet 

 Størrelser  

Vi kan printe på mange for-

skellige folier, fra hvid til for-

skellige farver. Vi kan også 

printe på den særlige folie, 

der blandt andet bruges til 

hel indpakning af biler. 

Vi kan selvfølgelig også prin-

te på bannere, papir og an-

dre materialer. 

Hvad kan vi printe på? 

Så godt er det 

Vi kan printe i alle størrelser, fra 

visitkort, små stickers og mærka-

ter til store bannere, dekoratio-

ner til lastbiler og store skilte til 

for eksempel byggepladser. 

Ingen opgave er for stor—eller 

lille – til os. 

Hvor stort vil du have det? 

Når vi printer, får mediet flere 

lag ovenpå hinanden. Det be-

tyder, at kvaliteten er helt i 

top også selv om detaljeni-

veauet bliver meget småt. 

Vi arbejder med en særlig sol-

vent farve, som har en ekstra 

lang holdbarhed. Vores print 

mister derfor ikke farve i sol 

eller regn. 
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 Folie 

 Solfilm 

 Indpakning 

 Reklame  

Vi er din leverandør, når det 

handler om solfilm. 

Solfilm til store og små vin-

duespartier, hvor du skal ha-

ve skærmet for sol eller nys-

gerrige blikke eller solfilm til 

biler. Vi kan klare det hele 

Solfilm  

Indpakning 

Folie er faktisk et af de mest alsi-

dige produkter til reklame. 

Med folie og print, kan du få dit 

navn, slogan, logo eller hvad det 

ellers måtte være på næsten alt. 

På den måde kan du ”brande” 

din virksomhed optimalt. 

Reklame 

Vi kan pakke mange ting ind i 

folie, så det får et helt andet 

look. Det kan være biler, scoo-

tere, skabslåger eller som her 

på billedet en bærbar PC. 

Folien kan være ensfarvet, 

med struktur eller med dit 

helt eget print. 
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Webshop 

 Udsalgs– og 

tilbudsskilte 

 Sikkerheds-

skilte 

For at gøre det let for dig som kunde, har 

vi åbnet op for nethandel. 

Det betyder, at du blandt andet kan købe 

alle de kendte sikkerhedsskilte online 

nemt og hurtigt—og til en rigtig god pris. 

 

Webshop på Folierullen.dk 

Udsalgs-, rabat og tilbudsskilte 

Vi laver alle sikkerhedsskilte efter 

Dansk standard.  

Du kan købe eller bestille dem 

direkte i vores webshop. 

Skiltene fås i forskellige størrel-

ser og som folie eller monteret 

på plade. 

Sikkerhedsskilte 

I vores webshop kan du finde et stort 

udvalg af skilte, der lokker kunderne 

til. Du vælger bare skilt, størrelse og 

antal. Så betaler du med det samme 

med dankort eller bruger den særlige 

formular, hvis du hellere vil betale pr. 

efterkrav.  
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