


Om Tidløs Design

Rask levering og god kvalitet 

Tidløs Design, et lite selskap men store ambisjoner og drømmer.

Vi tror sterkt på å forenkle våres kunders hverdag ved at de har en partner

å forholde seg til.

Vi kan produsere trykksaker på kort varsel ved behov og leverer alltid med særdeles

gode priser uten at det går på kompromiss med kvaliteten.

Bedrifter kan bruke oss på:
- Planlegging av eksisterende eller ny omprofilering av din fasade
- Skilter med eller uten lys
- Trykksaker og profileringsartikler
- Strategier på sosiale medier og google
- Design og utvikling av hjemmeside og nettbutikk
- Alt av grafisk oppsett
- Montering av folie og skilting
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    Ensjøbyen legekontor
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   Fresh Cutz Barbers
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  BUSH (Barne og Ungdomssenteret på Holmlia)
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  Montering med lift
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    Skilter
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       Uthengskilter

16



Profil 2
Uthengskilt som kan tilformes i flere fasonger med budskap på begge sider. 
Leveres med og uten LED-lys.
For eksklusiv utførelse kan vi også montere lyset i 
utstående 3D-bokstaver/3D-logo. Enten med frontbelysning eller sidebelysning. 

Smart løsning når du ikke har plass til store skilter eller rett og slett bare 
ønsker det enkelt. Disse skiltene blir lettere sett for fobipasserende i gata.!
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   Lyskasse for innendørs
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Profil 3
Lyskasse er mye brukt på resepsjonsdisker eller som et møbel i butikken. 
Profilen lages i 5-6 cm tykkelse og med pleksiglass. 
For bokstaver og logo er dette montert slik at det stikker litt ut av profilen 
og har belysning i.  
Lages i de fleste størrelser.
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     Akrylfreste skilt
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Profil 4
Akrylbokstaver som er skåret med laser er mest brukt innendørs og leveres med 
solid dobbeltsidig teip og sjablong for enkel montering på vegg. Du står nesten fritt til 
å velge tykkelse på bokstavene men mest vanlig er fra 0,5 cm  - 1 cm tykkelse.
Det er mulig å frese logo og symbolikk sammen med bokstavene så lenge det er 
ensfarget. Er det ønskelig med flere farger i logoen/teksten legges en folie 
med trykket i front av akrylen. Mye brukt på vegg i resepsjon og andre veggflater.
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     3D bokstaver
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Profil 5 - Profil 6
Bokstavene kan utføres i forskjellige materieller som pleksiglass, aluminium og 
akryl. Mest vanlig og anbefalt er aluminiumsprofil rundt på profilen på bokstaven/
logoen og akrylglass i front som monteres med pen utførelse. Frontbelysning vil 
si at det lyser gjennom en trasculent folie med deres bokstavfarge. Her finnes 
det mange alternativer. Miste anbefalte størrelse for å få en god spredning av 
lyset er på 20 cm høyde. 
En absolutt bestselger innenfor skilting av fasader!
Bokstaver med bakgrunnsbelysning er bokstaver som har et mer dempet lys som 
slår i veggen bak og ingen frontbelysning. Mye brukt innenfor hotel, advokatfirmaer 
og annet. Lyset kan lages i forskjellige farger, men mest vanlig er hvit, rød, grønn 
eller blå. 23



 TRYKK-
SAKER
Førsteinntrykket er utrolig viktig! 
Alt trykk fra A-Å, enten du ønsker mer den 
klassiske trykkprofilen eller en mer spesiell 
utstråling
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T01

Papirtykkelse: 300 gram papir | Format: 85x54mm | Papirtype: Silk, gloss, matt

Antall

Trykk

Vi regner med at dere ønsker noe helt unikt, noe som virkelig har deres identitet 
og som fremstråler det! Enten dere har en ferdig oppsatt trykkfil eller dere ønsker 
noe nytt og innspirerende så kan vi være behjelpelig.

Visittkort

Design Priser er eks. mva.

250 stk.

450,-

400,- (engangskostnad)

550,-

500 stk.

950,-

1000 stk.

   Visittkort og gavekort
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 Konvolutter, brevark og stempel
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   Kataloger
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  Plakat og flyers

fra 320,- eks mva

Plakat
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    Tapet i restaurant 
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T11

Materiale: Matt eller blank | Format: Etter ønske

Design:

Trykk:

Tapet til å utsmykke en vegg i dine lokaler. Kan produseres i alle størrelser og design. 
Ønsker du noe skreddersydd hjelper vi til med det.

Tapet

Prosjektbaserte hyggelige priser.

Etter antall og størrelse, spør oss.

Priser er eks. mva.
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        Gratis befaring, avtal i dag
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 Banner

Ønsker du å være tydelig gjør det stort og med et enkelt budskap. Vi kan printe 
bannere i nesten alle størrelser. Mye brukt på vegger, gjerder og store stillaser. I 
byggebransjen er det “absolutt must” når man jobber på et bygg. Bannere lages i 
godt kvalitetsmateriale som tåler både regn og snø. 

Banner
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Profilering
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         Bildekor
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1 bil fra 4500,- eks mva
2 stk: fra 4000,- eks mva

Bilreklame D01
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   Gatebukker 

Tydeligjør tilbud og din profil utenfor din butikk

Gatebukker

Design (engangskostnad) Spør oss

Produktnummer P01 P02 P03 P01 
Med 2 plakater

P02 
Med 2 plakater

P03 
Med 2 plakater

50x70cm 2000,-

2300,- 2800,- 2750,- 1850,-2250,-

1050,-

1350,-

1450,-2500,- 1950,- 1550,-

70x100cm

P01 – P02 – P03 

Priser er eks. mva.

P01

P02

P03
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 Embalasje og poser
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      Beachflagg

Liten 2,5 meter 1800,-
Medium 3 m. 2000,- eks mva
Stor 3,9 m = 2400,-
XL 4,5 m = 2700,-

Beachflagg
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 Klær med logo

Farger: spør oss  | Størrelse: S - XXXL

Antall

Trykk

Brodering

Eksponering og synlighet. Synes du, synes logoen din også!  
Tips til oppsett?

Klær med logo

Design Spør oss

Spør oss

Spør oss

Så mange dere ønsker

Priser er eks. mva.
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Digitale løsninger
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Digitale løsninger
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    Digitale signage skjermer
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Digitale signage skjermer DL05

Pris

Vi leverer systemet bak slik at du selv enkelt kan oppdatere bilder og pris på 
dine tilbud.

Fra 22000,-
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   Nettside og Nettbutikk
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Skreddersydde løsninger DL05

Pris

Ønsker du noe unikt for din nettside eller nettbutikk? Kontakt oss for tilbud.

Fra 22000,-

Unik design

Det du ønsker av funksjonalitet

Brukervennlig system

Enkelt og oppdatere

Full opplæring  i systemet  
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