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Nem måde at eksponere din virksomhed på.
Nyt er vores nye sorte kassette
“Sort serie”.
- Nem at montere
- God printkvalitet
- God holdbarhed
- Flere størrelser

Rollup´s

PapirkopperTasker
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Vi arbejder med et miljømæssigt mindset og i videst muligt omfang 
levere miljømærkede materialer, alt sammen for at lave det mindste 
klimaaftryk.
Alle vore bløde materialer er godkendte i henhold til Øko-Tex® 
Standard 100, som er en
velrenommeret institut i tekstilindustrien. Flere af  vores farver er 
også svanemærket.

         Miljømæssigt mindset 
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Nummerskilte til alle typer af
konkurrencer.
Valgfrie mål og materialer. 

Nummerskilte
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Vi printer posters og flyers i alle formater.
Meget effektiv måde at markedsføre sig på
arrangementer og funktioner eller spredning
information om.
 
 

Flyers og posters
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Event armbånd

Akkreditering kort

Vores event bands er lavet i
PP plastik og holdbar.
Kan printes i 4-farvet tryk, med dit eget 
design.
Kan bestilles helt ned til en serie af  10 stk
- Modstandsdygtig over for vand
- Kan ikke rives af.

Plastfri akkrediteringsmærker / navnekort.
Standard 80x110mm med hul til snor.
Kortene er lavet i Sverige
Miljøvenligt papir.
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tatoveringer med dit eget motiv.
Kan ikke printes i hvidt

Midlertidige tatoveringer

Stabile klappere med et rigtigt spark!
Fuldt farvetryk på én eller to sider.

Papir klapper

Skaber god stemning på tribunerne



BANNERE
Bannere med tryk er perfekt til dig, der vil opnå maksimal synlighed. Bannere er nemlig perfekte til 
større reklamearealer, som loftshængt reklame og som afskærmning på fx stilladser.
Vi har flere modeller “mesh”, Stofbanner, PVC & PVC fri
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Flammesikret
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Velegnet til enhver begivenhed, hvor du ønsker
give en god entré eller den rette stemning
til arrangementet. Flere farver.

VIP pæl
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Skilte
Skilte leveres i forskellige materialer 
afhængig af  miljøet
skiltet bruges i

Kanal plast/akryl print:
Letvægtsmateriale - Bæres og smides 
væk
Forex:
Perfekt som designelement indendørs
plexiglas:
Meget stilfuld med mange muligheder
Pap:
Bruges ofte hængende i butikker
Dibond:
Fremragende til f.eks. facadeskilte
Tal med os for at få flere materialer!
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Fryser i is og kan genbruges
mange gange.
- Let at fryse og håndtere
- Samme køleværdi som is
- Gennemprøvet materiale
- Specielt designet

Monteres direkte på Skøjtebanen (rink) da laminatet bevarer en holdbar overflade.
Anvendes hvor der mangler plexiglas.
- God holdbarhed
- Høj printkvalitet
- Gennemprøvet materiale
- Bruges i hockey, bandy mv
Har du plexiglas?
Så anbefaler vi at bruge RinkTec Remove.
Denne kan genbruges og flyttes rundt.

Is reklame Skøjtebane reklame

- Let at fryse og håndtere
- Samme køleværdi som is
- Gennemprøvet materiale

10 års udvikling
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Gulv reklame med vores dokumenterede hal laminat HIGRIP
Den teknik er blevet standard for gulvreklame for elite klubber og
 anbefales af  idrætsforbundet.

Gulvreklame uden lim og 
som kan genbruges

Eksempel på kunder

Se video for, hvordan produktet virker
Scan QR-koden

HiGRIP.
For at se den udførte test udført mellem traditionelle glide lami-
nater og HIGRIP.
Se you tube vidioen, scan QR-kod



13Aluminiumsskilte – Rustfri
I stedet for metalskilte leverer vi
1,5 mm aluminiumsskilt altså
væsentligt nemmere at håndtere.
- Ruster ikke
- Vejrbestandig
- Lav vægt
- Holder flere sæsoner

Fotoramme - Sociale medier
Perfekt måde at få information og reklame ud 
på sociale medier med f.eks
en Instagram-ramme.
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Tilpasset til midlertidig montering og 
fastgøres til alle typer sportsgulve.
Tapen er blød og fleksibel, så den er 
nem at påføre.

line tape Dæk over linjer

Ikke mere harpiks på hånd-
boldsmålene

Du sætter dette bånd på håndboldmålene. 
Så skifter du dette hver 14. dag, og du be-
høver aldrig mere bruge rengøringsmidler 
for at fjerne al klæbemidlet på målene.

Storsælger i Danmark
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Udviklet og tilpasset til idrætsgulv.
Gulvskiltet monteres uden spraylim på 
undersiden, kanterne er tapet af  sikker-
hedsmæssige årsager.

- Selvklæbende teknologi
- Godt fodfæste
- 100% limfri
- Meget let at montere

Til butik eller offentlige etager
miljøer.
Tåler kraftig stress.

- Selvklæbende teknologi
- Godt fodfæste
- 100% limfri
- Meget let at montere

Vi har også permanente gulvraklame med og uden skridsikker laminat
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AIR EXPO
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TCT-produktion tilbyder oppustelig eksponering.
Meget populært produkt, der ofte bruges i sport og events.
Vi leverer altid komplette pakker. Skræddersyet eller standardmodel, du bestemmer.

Air Expo
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CERS

Luftburen Exponering

Air Expo     artnr. 140-001 Kundanpassade produkter:

 

 - Enkel att montera

 - Kompletta lösningar

 - Riktigt bra produktkvalitét

 - Praktisk transpor tbag och rep ingår

TCT produktion erbjuder produkter som ger uppblåsbar 
exponering. Detta används mycket inom idrott och börjar bli 
riktigt populärt. Vi levererar alltid kompletta paket och nästan 
ingen form är omöjlig för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller 
standardmodell, ni bestämmer.
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Luftburen Exponering

Air Expo     artnr. 140-001 Kundanpassade produkter:

 

 - Enkel att montera

 - Kompletta lösningar

 - Riktigt bra produktkvalitét

 - Praktisk transpor tbag och rep ingår

TCT produktion erbjuder produkter som ger uppblåsbar 
exponering. Detta används mycket inom idrott och börjar bli 
riktigt populärt. Vi levererar alltid kompletta paket och nästan 
ingen form är omöjlig för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller 
standardmodell, ni bestämmer.
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Logoer, billeder eller valgfri tekst i vinyldecals.
Vi har 100vis af  solide farver, men vi kan selvfølgelig også printe mærkater digitalt
som så skæres ud. Disse er meget nemme at samle selv.
Udskårne mærkater er fremragende til annoncering på vinduer, skilte, biler, vinduer osv.
Hos os kan du også bestille tal eller bogstaver i tilpassede størrelser og skrifttyper.

Skære mærkat

Omfarv målet, så det matcher klubbens farver. Vi specialprinter folier, der kan monteres
på målpælene. Du kan også printe logoer på disse, f.eks. klublogo eller partnere.

Goal Branding
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Kontakt os for flere varianter og størrelser

Meget flot og effektiv eksponering, 
der svajer med vinden.
Fås i mange forskellige 
varianter og størrelser
- Let at samle
- God printkvalitet
- God holdbarhed
- Taske, vandvægt
og jordanker medfølger

Supporters flag er normalt trykt
på lidt tyndere polyester det
monteret på et plastrør.

Flaget fås i forskellige størrelser
og plastikrøret er i op
til 130 cm længde

Flag i valgbare størrelser til
flagstang, vimpel, supporter mv.

For flag til flagstang fås også
tilbehøret ”Wind tracker”, der får
flaget til at hænge vandret uden
vind eller vind.

Beach flag Supporterflag Flag
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Trykte eller udstansede klistermærker, der dækker stort
overflader. Figurskåret efter ønske.
Fås med permanent eller aftagelig klæber.

Vi producerer alle slags klistermærker
til inden- og udendørs brug.
Etiketter, transparente, solide, laminerede, figurskårne mv.
Vi tilbyder også mærkning af  produkter.

Store klistermærker Små klistermærker/etiketter
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EXL systemer er plast/glasfiber strukturer, som du selv vælger størrelse og form på. Vi skræddersyer disse efter dine 
ønsker. Fordelen ved systemet er at enkelte dele kan udskiftes og udskiftes hvis det ønskes, disse leverer vi også. Et 
meget omkostningseffektivt system!

EXL-System
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Til asfalt har vi udviklet en meget holdbar
selvklæbende mærkat, der kan tåle hårde greb. 
Udviklet til udendørs arrangementer 
og konkurrencer.
- Holdbar lamineret vinyl
- Godkendt skridsikker laminat
- Nem at montere

Mærkater til asfalt Tape til midlertidig markering på asfalt, perfekt til start- og slutmark-
ering.Produktet er slidstærkt og den selvklæbende overflade bider godt 
mod vejbanen, men kan fjernes.
Bredde: 100 mm el. 50 mm
Længde: 15 meter

Asfaltbånd
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Vi har alt indenfor expo, der skal til 
for at bygge en flot stand.
- Bordplader
- Standens vægge
- Rollups
- Tæpper
- etc

Træk over stoleryggen som en sok.
Kan bestilles i alle størrelser med tryk på 
både bag- og forside

EXPO

Stolebetræk
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Væggen har en teleskopkonstruktion 
fra 100cm til 240cm i højden.
Bredden er justerbar fra 175cm til 
300cm, hvilket gør den meget 
anvendelig i mange sammenhænge

- Let at samle og placere
- Letvægtskonstruktion
- Sammenklappelig
- Fås i flere størrelser
Velegnet til interviewbaggrund

Vi hjælper dig med at udvikle og 
printe sponsorvægge til eksisteren-
de systemer.
Kan fremstilles i mange forskellige 
materialer
.

FlexiWall

Pop Up

Sponsorvægge

Der findes mange forskellige typer 
stativer og stativer på markedet, og 
vi kan levere mange af  disse. Tal med 
os om, hvilket system der passer dig 
bedst. Alle vores stande har naturlig-
vis udskiftelige lærreder/prints

Stilladser og stativer
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TCT producerer boldstativer til din sport.
Boldstativer er tilpasset til indendørs eksponering, men gå
selvfølgelig til brug udendørs under milde forhold.
Meget flot stativ med god eksponering.

Boldstativer

Meget smart måde at blive set på.
Du skal bare udskifte posen og 
bruge den igen ved næste ar-
rangement.
Miljøet er vigtigt.
- Let at samle og placere
- Letvægtskonstruktion

Skraldespand



Skraldespand
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Stående stofskilt med fleksibel 
ramme, der nemt foldes sammen og 
transporteres i en lille taske. Hurtig 
og fleksibel eksponering.

Kuber, trekanter, cylindre mv.
Forskellige former for opmærksomhedsskabende 
eksponering.

Vi fræser kanalplast, bølgepap, dibond (alumini-
um), styropor mm.
Disse produkter er specielt tilpasset efter kundens 
ønsker.

Easy Sign

Specialformer
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Komplet leverandør af  store og små lysskilte.
Vi projekterer, designer og leverer alle former for lysskilte.

Lysskilte
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Vi producerer skræddersyede hegnsafdækninger.
Alle hegnsdæksler vi leverer er flammehæmmende.

Optøjer hegnsdækning



Vi udvikler flere og flere klæbefrie materialer til sarte overflader, der nemt kan blive beskadiget af  
klæbemiddel under fjernelse.
Efterlader ingen klæbrige rester og kan bruges mange gange.
I sortimentet lige nu:

Window Re:Use - Til vindues- og glasoverflader*
RinkTec Re:Use - Til floorballbaner
Sticker Re:Use - Til almindelige flade overflader*
Easy On NEXT - Til gulvoverflader
* Fås med gennemsigtig baggrund

Non-stick materialer - til sarte overflader28



I flere år har vi produceret LED-animationer til en række store
events og virksomheder i Norden. Alt fra statiske og enkle billeder til meget 
avancerede film.
Med vores unikke skabelonsystem bliver produktionen til meget
omkostningseffektiv.

LED produktion

LED-system
TCT produktion har lång erfarenhet av LED-system och arbetat med �era olika system. 

Senaste åren har vi fokuserat våra serviceåtaganden till att arbeta med 

endast Leyard’s produkter i norra Europa.

Vi har i �era år producerat LED-reklam/animationer till en rad stora evenemang och företag.

Partners och kunder:

Animering:

Våra duktiga gra�ker hjälper er med att ta fram LED-animationer. 

Inte bara till våra egna system utan också för andra skärmar.

Service & support:

Vi har gedigen erfarenhet av LED-system och våra tekniker hjälper 

till att serva och underhålla produkter inhandlade via våra partners.

29
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Stilfuldt tæppe med fotoprint.
Reklamemåtte til indendørs brug.
Materiale: Filt.
Gummisål nedenunder.
Fås med skåret eller opsømt kant.
Digitalt printet med sublimation-
sprint eller fotoprint

Én bundfarve og op til maks. 9 
trådfarver.
Kan også broderes med guld og 
sølv metalliske tråde, neon tråde 
eller andre specialtråde.
Filtbunden, varmebagsiden og 
plastbagsiden fås som tilføjelse.

Fås i flere forskellige materialer og 
kvaliteter. Mere miljøvenlige 
alternativer er også tilgængelige. 
Vi hjælper dig med korrektur og 
layout.

Trykt tæppe Stofmærker Pakkebånd
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10
4 

cm

Ø 16 cm 

300 cm

NYHET!

15%15%
På hela sortimentet!

Jan-Feb 2018

Vi erbjuder nu Bannerbows eventbåge till intruduktionspris!

Perfekt till inspring, entréer, tunnlar, mässor, mm.

Mycket lätt att montera och hantera. Slitstark kvalité för inom- & utomhusbruk.
Utbytbara tryck, enkel- & dubbelsidigt val.

www.tctproduktion.se  |  info@tctproduktion.se  |  0522-63 65 10

Perfekt til indgange, indgange, tunneller, messer mv.
Med flere Bannerbows kan du skabe rigtig fede effekter. Med to stykker kan du sætte dem i et kryds og få et sfærisk rum.
Med tre kan du skabe en indgangstunnel, der virkelig giver arrangementet et VIP-fornemmelse.
Meget nem at samle og håndtere. Holdbar kvalitet til indendørs og udendørs brug. Udskiftelige prints, enkelt- og dobbeltsidet valg.

Bannerbow - Arrangementsbue
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Vi har lige nu tre forskellige 
modeller af  puffer i sortimentet.
Kan printes helt efter dine ønsker.
Fås i flere størrelser.
Trykt på 210g polyester, der kan 
skiftes.
Perfekt til loungen eller standen.

Pude med eget design.
Fås i flere størrelser.
Betrækket er vaskbart og brandklas-
sificeret.
Sælges som et par

Siddesæk med eget print efter ønske, 
fås i to størrelser og leveres med 
fyld. Trykmaterialet er både holdbart 
og brandklassificeret.

Puffer med print

Trykt sædehynde

Siddesæk med 
eget print



Siddesæk med 
eget print
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Liggestol i træ med print, stabil og enkel 
konstruktion med to justerbare position-
er. Print på 260g polyester. Sælges som 
et par. Hvem har ikke lyst til at ligge i en 
hængekøje om sommeren.
Forfyld din stand eller dit arrangement 
med trykte hængekøjer.
Sælges som et par.

Liggestole og hængekøjer

Vi har nu modtaget telte til sortimen-
tet i en række forskellige størrelser.

Professionelt 
telt med tryk
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Print og broderi på tøj

T-SHIRT | SKJERTER | SKJERTER
HATTE | CAPS | RYGSÆKKE
TASKER | HODDIES | JAKKER mm.



35Vi har et stort produktsortiment af  tøj og tilbehør til din klub og dine 
arrangementer. Komplet med print eller broderi med dit brand.
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Vælg mellem en række forskellige modeller i 
forskellige farver med ethvert print

Madkasser i klassisk design med eget tryk på 
låget. Perfekt til klubshopping.

Perfekt til fitnesscentret, kontoret, 
i flaskeholderen på cyklen eller 
hvorfor ikke i bilen. Der er flere for-
skellige farver og designs at vælge 
imellem med ethvert print.

Personlige golfbolde 
trykt med dit logo.
Fra begynderbold til 
professionel bold.

Krus med tryk.

Madkasser med tryk

Paraply med print

Perfekt til fitnesscentret, kontoret, 
i flaskeholderen på cyklen eller 
hvorfor ikke i bilen. Der er flere for-
skellige farver og designs at vælge 
imellem med ethvert print.

Vandflasker med tryk

Golfbolde og tilbehør



Vandflasker med tryk

Golfbolde og tilbehør
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Padel etui til din klub med dit eget print.
Sorte etuier, ensfarvede eller flerfarvede 
print. Med lynlås og forstærkede kanter.

Disse monteres oven på netkanten og printes 
med ethvert tryk. Beskytter også nettene mod 
slid. 

Vi tilbyder specielle tilpasninger
til skilteløsninger i din facilitet.

Padel-etui med eget tryk Netkanter med tryk

Stolt partner till
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TCT produktion
Stallgången 4A
462 40 Vänersborg, Sweden

TCT produktion (Danmark Sales office)
Reberbanen 11A, 2. tv
7800 Skive

 DENMARK: +45  23 24 51 23
SWEDEN: + 46 521 671 70

www.tctproduktion.dk


