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Fordonsdekor är idag ett mycket effektivt och billigt sätt att göra reklam 
för dina produkter alt. tjänster. Det vanligaste tillvägagångssättet är att 
du som kund skickar över materialet du vill ha på bilen, exempelvis 
företagslogotype, foto, grafiska ritningar, etc. 

För att kunna göra ett korrekt förslag behöver vi materialet som 
bilen/fordonet skall dekoreras med. Logotyper och text skall vara 
i vektoriserat eps-format. 

Med allt material på plats går vi tillsammans igenom utformningen av 
bildekoren.

Har  du själv inga direkta förslag på hur du vill ha det hjälper vi 
gärna till med att göra ett förslag. När förslaget är färdigt mailar 
vi över det (eller faxar om så önskas).

Titta ordentligt på ritningen så att alla dörrar, etc stämmer överens 
med den verkliga bilen.

Har du synpunkter / önskemål så går vi igenom det och 
återkommer med förslag tills att du är nöjd.

När du känner dig nöjd med ritningen kan vi börja producera i ateljén. 
Vanliga texter och logotyper utan skuggning skärs ut i självhäftande 
folie. Foto och skuggningar printas och lamineras med UV-laminat 
för att printet skall bli tåligare och inte mattas av solen.

Sedan är det dags att montera dekoren. Helst ser vi att du kommer in 
med bilen till oss då vi har alla verktyg på plats och har rena och 
dammfria lokaler.

Under tiden som vi monterar dekalerna är du välkommen att titta på 
vår utställning eller bara sitta och dricka en kopp kaffe eller dylikt 
under tiden vi jobbar. 

Monteringen kan ta allt 
från 30 minuter till ett 
par timmar helt beroende 
på hur invecklad dekoren är.

Exempel på ritningar:

Färdiga bilar:


