Bildekor eller dekaler på bilen, firmabilarna är det absolut bästa sättet att exponera ert företag, er produkt.
Det är kostnadseffektivt, en engångskostnad och fordonet kommer att synas och attrahera
nya kunder i många år.
Vi hjälper er med framtagning av en dekor som passar er, allt från en enkel exponering i form av
företagslogotype ,till montering av stora printade dekaler.
När man önskar wow-faktorn på sitt fordon så finns det flera vektyg för att nå dit , vi hjälper er gärna.
Vi monterar ungefär 150 fordon per år och börjar kunna våra saker,
vi monterar oftast dekoren i egen verkstad på 200 kvm dit kunderna lämnar sin bil.
Om det är enklare för kunden, då åker vi dit och monterar.
För att montering av dekor skall fungera så behövs dock ett varmt garage.
Vi levererar nästan dagligen ut dekor, fordonsdekor, dekaler och klistermärken till kunder runt
om i Sverige.
Dekaler är en perfekt giveaway till kunder på mässan eller till traditionell märkning.
Dekaler eller klistermärken är egentligen en mindre sorts dekor.
I dag finns det folier / vinyler som går att använda till i princip allt, vi har gjort dekor till parkeringplatser
på asfalt som man knackar fast, det fungerar kanon. Det finns transperanta vinyler, frostade med mera,
endast fantasin begränsar en snygg dekor i dag.
När ni önskar hjälp av oss så börjar det med en kontakt,
vi kollar av eventuella önskemål ni har på er fordonsreklam.
Vi skickar förslag till er gjorda på en scalenlig likadan bil som ni har, med dekor på.
Oftast hitta man en bra dekor ganska omgående, men ibland tar det lite längre tid.
När vi är överens om hur fordonsdekoren skall se ut, då bokar vi tid för ev montering av vinyldekoren.
Eller så skickar vi den färdiga dekoren till er, naturligtvis med utförlig monteringsanvisning och verktyg för
att enkelt på vinyldekoren på plats.
Layout av bildekor ingår alltid i beställda arbeten.

