
Instore

Plast til alle



Instore2 Instore 3

Ma
teri
aler

Lad ikke materialerne begrænse dig. Vi har stor erfaring med 
bearbejning af naturmaterialer, kunststoffer og plast, og 
vi har mange materialevarianter og farver på lager til 
omgående produktion.

Linoleum i mange farver.

Hos Induflex kan du få dit  
design i materialer i mange 
farver, nuancer og strukturer.

Riflet akryl.



Instore4 Instore 5

Akryl, Dibond®, linoleum, 
Corian®, finér, pap/papir 
eller genanvendt akryl? 
Vi vejleder dig, så du opnår 
præcis det visuelle udtryk, 
du ønsker.



Instore6 Instore 7Skilte og logoblokke

Skarpe budskaber og smukke logoer kommer til live på det 
rette skilt eller den rette logoblok. Skiltets eller blokkens 
farve, form og materiale kan støtte op om budskabet og være 
med til at skabe genkendelse på tværs af platforme og rum.



Instore8 Instore 9

Uanset om det er akryl, træ eller noget helt tredje, der 
skaber det rette udtryk for dit brand, kan vi vejlede dig i 
materialer, konstruktion og produktion, så dit skilt og dine 
produkter løber med opmærksomheden.

Frosted akryl med digitalprint 
og fod af Corian®.

Laserskåret, bukket klar akryl 
med bogstaver og ramme.

Laserskåret hvid akryl med sort 
print.

Bukket skilt i fræset  
Dibond®-plade med print.



Instore10 Instore 11

Hos Induflex får du råvarer af den ypperste kvalitet i dine 
produkter. Vi arbejder med de førende europæiske 
leverandører af plast, kunststoffer og naturmaterialer og 
kan hurtigt lave prototyper og færdige løsninger til dig.

Vandskåret skum.

Laserskåret sort og hvid akryl.
25 mm klar akryl med digital-
print på for- og bagside.



Instore12 Instore 13

Laserskåret, frosted akryl med 
indsatte bogstaver.

Vandskåret skum og laserskåret, 
limet akryl.

Laserskåret, bukket frosted 
akryl med digitalprint.

Laserskåret, limet akryl med 
3D-bogstaver.



Instore14 Instore 15

Uanset dimensioner og design på dine produkter, kan vi 
skræddersy et display til dem. Farver, materialer og finish 
er helt op til dig, men vi vejleder dig selvfølgelig, så du opnår 
det slutprodukt, du ønsker.

Dis
Play
it!

Klar og sort mat akryl.

Laserskåret spejlakryl med 
digitalprint.

Corian® med laserskårede 
3D-bogstaver i spejlakryl.



Instore16 Instore 17

Er du i tvivl om konstruktionen 
af et design? Vi vejleder om alt 
fra materialer til bearbejdning, 
så du ikke skal gå på kompro-
mis med det, som er vigtigt for 
dig, uanset om det er æstetik, 
pris, kvalitet eller noget helt 
fjerde.



Instore18 Instore 19

Podier

Med de rette podier får dine produkter det sidste løft. Et 
podie behøver ikke være højt for at gøre en stor forskel - 
et lille løft skaber en base for dit produkt og giver præsen- 
tationen en ny dimension. Vi producerer speciallavede 
podier i mange materialer, f.eks. akryl, linoleum, Dibond® og 
træ. Du behøver derfor ikke nøjes med et podie, du synes 
går an - vi producerer dit podie, lige som du kunne tænke 
dig det.

Rør i akryl beklædt med  
linoleum.



Instore20 Instore 21

Infostander med printet akrylskilt.  
Podie i akryl belagt med printet folier.
Kasser i printet akryl.

Infostander med printet akrylskilt. Podie i pap med kantprint. Skilt i hvid akryl med sort print.
Laserskårede og limede podier i klar og tekstur-akryl. 

Laserskårede og limede kasser i 
tekstur-akryl.



Instore22 Instore 23

Når du vælger Induflex, får 
du en leverandør, som har 
mere end 30 års erfaring 
med bearbejdning af plast, 
naturmaterialer og kunst-
stoffer. Med vores knowhow 
og alsidige maskinpark kan 
vi forvandle dit design til et 
produkt, du kan være stolt 
af.



Instore24 Instore 25

Vi laver din brochureholder efter dine mål og ønsker til 
design, hvad enten du ønsker en helt enkel gennemsigtig 
version eller måske en særlig farve eller struktur.

Brochure- og 
skilteholdere

Laserskåret, bukket akryl med 
laminering af Veilish®-folie.

Laserskåret, bukket klar akryl 
med fod i et stykke sort akryl.

Laserskåret, bukket klar akryl i 
et stykke.



Instore26 Instore 27

Induflex er din one-stop-shop. 
Fra design, konstruktion og 
produktion til montage, embal-
lering og distribution. Vi pakker 
og sender dine produkter, som 
du ønsker til et eller flere 
leveringssteder. Vil du vide 
mere? Vi er klar til hjælpe dig. 



Induflex A/S
Hagensvej 25

9530 Støvring

+45 9837 1988
induflex@induflex.dk

induflex.dk


