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Trykksaker

Agder kontorutstyr AS hjelper deg 
med dine behov for grafisk kommuni-
kasjon i forskjellige medier. 

Vi vil at du som kunde skal føle deg trygg 
på at vi sammen skal få ut det 
budskapet du og din bedrift ønsker dere. 

Om du ikke har ferdig utformet trykksaker eller trenger litt ideer til å komme i 
gang vil vår grafiske designer mer enn gjerne hjelpe deg helt fra idee til ferdig 
produkt om ønskelig. 

Sammen skal vi skape gode kommunikasjonsløsninger til feks. 

Kontortrykksaker er den beste og mest 
konkrete måten du og din bedrift kan 
kommunisere med markedet på. 
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- Design til logo & webside

- Design & logo til tape og esker med trykk

- Design & utforming av forretningstrykksaker

- Reklame og informasjontrykksaker

- Design og logo til profil & firmagaver
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VÅRE PRODUKTER

Visittkort

Selvkopierende sett 

Brevark

Konvolutt

Brosjyrer & kataloger

Markedsmateriell

Plakater

Faktura

Stempel

Tape med logo

Høy kvalitet, rask levering. Vi trykker dine 
visittkort slik du vil ha dem. Størrelse & over-
flate bestemmer du. Spør oss gjerne for våre 
tips eller design-hjelp.

Selvkopierende sett med én eller flere kopier. 
Vi leverer utifra ditt bruksområde, limt eller 
stiftet i blokker med skriveklaff.

Standard brevark kvalitet, som passer kopi-
maskiner og printere. Du kan også få brevark 
med vannmerke, tykkere kvalitet, antikkriflet etc

Vi trykker konvolutter offset for å gi deg den 
beste kvaliteten. Vi tillbyr trykk på begge sider 
av konvolutten. 

Vi kan lage mange ulike varianter av brosjyrer 
& kataloger for din bedrift. Kreative sam-
mensetninger & nytenkning kan styrke din profil 
i markedet.  

Vi leverer grafisk oppsett og trykketjenester av 
alt du kan tenke deg innen markedsmateriell. Vi 
leverer flyers, brosjyrer, produktark, kundema-
gasin, kataloger, foldere, omslags- og presen-
tasjonsmapper, brukerveiledninger, prislister, 
hefter, plakater etc

Plakater i små eller store formater. Offset trykt 
kvaliltet eller fotoprint kvalitet på matt eller 
glatt overflate. Vi kan også montere plakater på 
kapa plater, en- eller to-sidig.

Enkel faktura med giro. Faktura med giro pas-
ser i kopimaskiner og printere. Perfekt for å å 
forsterke din grafiske profil, som gir firmaet ditt 
gjenkjennelse.

Norskproduserte stempler som er selvfargende 
og alltid klare til bruk. Med våre stempler 
trenger du ikke stempelpute. Innfargingen 
rekker til tusenvis av avtrykk og stempelet kan 
etterfylles.

Trykk av firmanavn eller logo på tape er god 
reklame og sørger for god gjenkjennelse av 
firmanavn, logo eller andre budskap. 

Bestill dine trykksaker hos 
Agder           Kontorutstyr
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Våre Roll-UP er meget brukervennlige, har god kvalitet 
og leveres med et helt perfekt trykk og bildekvalitet og 
har en fin og solid aluminums profil. 

Trenger du hjelp med design og et budskap som fun-
gerer og får frem dine ønsker og interesser, så kan 
vår flinke og kreative grafiske designer hjelpe deg med 
dette.

 Praktisk, lettvint og kostnadseffektiv måte å nå ut 
med ditt budskap!
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Etiketter Kalender

Julekort

Design og trykk etiketter. Merk produktene dine 
med personliggjorte etikettene. Legg til logo 
og bedriftsinformasjonen din, og sett dem på 
produkter, gavebokser, hyller og mer. Velg mel-
lom små og store størrelser

Bruk en kalender som profileringsverktøy. Den 
henger oppe hele året og gjør din bedrift synlig. 
Gi til kundene dine og front bedriften din på en 
fin måte. Logo, bilder, vi designer en personlig 
kalender til deg og din bedrift. 

Send ut en hyggelig julehilsen til dine kunder 
& samarbeidspartnere. Vi trykker julekort med 
din bedrifts profil. Velg mellom flere fine design. 


