
Vi leverer så mye mer enn bare bildekor...



Bilreklame ble etablert i 1983, og registrert som AS i 1995. 



Det hele startet med profilering på biler, men etterhvert har 
Bilreklame utviklet seg til å bli en totalleverandør innen 
profilering. Vi utfører hele prosessen fra logodesign til et 
profesjonelt uttrykk på biler eller fasader. Markedet har vært i 
stor endring siden 1983, og Bilreklame utvikler seg i takt med 
disse endringene. Vi har medarbeidere som gjør sitt ytterste 
for å imøtekomme kunder med krav til design og kvalitet. Hos 
oss er alle kunder velkomne, små som store.

Vårt fokus er:
• Kvalitet • Punktlighet • Personlig kontakt • Riktig pris

Totalleverandør



Vi leverer det dere måtte ønske av skilt



Vi leverer det dere måtte ønske av skilt i ulike størrelser og 
antall. Det kan være lysskilt, infoskilt, plateskilt, byggeplasskilt, 
kontorskilt eller frittstående utfreste bokstaver. Innendørs og 
utendørs. Kort sagt, vi dekker de fleste behov og tilpasser 
skiltene i hvert enkelt tilfelle.

 

SKILTLØSNINGER



Veggfolie er også et veldig aktuelt produkt.



Folie på glassflater og annen type egnede flater gir muligheter 
for mange spennende uttrykk. Vi leverer de fleste alternativer 
som frostfolie, farget folie, transparent folie, og printet folie. 
Også her leverer vi både innendørs og utendørs kvalitet. 
Enten behovet er rent dekorativt, skjermende, fungere som 
markering (universell utforming), reklame eller informasjon, 
så ordner vi det. 

FOLIEDEKOR



Vi leverer alt av banner, flagg, beachflagg, roll-ups m.m



Print på banner til bruk på bygg, stillas og arrangementer er 
en enkel måte å markedsføre seg på. Banner kan leveres med 
maljer og er lette materialer enten som tett eller perforert duk.  
Fordelene med perforerte banner er luftgjennomstrømningen 
og at de har lavere vekt så de tørker fort om de blir våte.  Vi 
har også produkter som beachflagg, flagg, vimpler og roll-ups.
 

BANNER



Vi har en effektiv produksjon og kan tilby flotte folieutskjærte logoer. 



Vi har en effektiv produksjon og kan tilby flotte folieutskjærte 
logoer. Også logoer som er printet ordner vi. Logoene 
produserer vi nøye etter hvor de skal benyttes, og vi tar derfor 
hensyn til vanskelige underlag og hva overflaten skal tåle. Det 
vil si spesiell limside og med eller uten laminert overflate. Her 
kan det tilbys alt fra et eksemplar til flere tusen.

LOGOPRODUKSJON
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