Skilte af højeste kvalitet

Seri Q Sign A/S
Stærmosegårdsvej 30
DK-5230 Odense
Telefon +45 6615 8039
www.seriqsign.dk

Kvalitetsskilte siden 1959
Seri Q Sign A/S er én af Danmarks betydeligste aktører inden for udvikling, produktion og salg af færdselstavler, vejskilte, systemskilte, pyloner og tilhørende materiel. Virksomheden har eksisteret siden 1959, og
selv om Seri Q Sign har haft forskellige navne og ejere gennem tiderne, har fokus altid været på at tilbyde alle
former for skilte i høj kvalitet. Vores skilte er synlige i hele landet: Langs vejene, i naturskønne områder, midt i
det pulserende byliv og på de danske arbejdspladser – både private og offentlige. Skiltene har en klar og enkel
kommunikation med beskueren.
Innovation i fokus
Hos Seri Q Sign har vi de seneste år fokuseret på udvikling af vores produkter, fordi kravene til skiltenes
kvalitet, funktion og æstetik konstant øges. Vi fokuserer derfor på innovation, og her er vores 45 dygtige
medarbejdere vores største ressource. De udvikler nye skilte ved hjælp af 3D-teknologi, så deres funktion og
udseende kan udvikles, inden de produceres.
Vi ønsker desuden at producere skilte, som gavner samfundet i bred forstand. Et eksempel på dette er vores
trafiksikre aluminiumsskilte, som bidrager til en øget trafiksikkerhed. Disse og vores andre produkter kan du
læse mere om i denne brochure. Velkommen til Seri Q Sign.
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Vejskilte,
variable
p-skilte og
vejtavler
Du ser vores produkter hver dag. Seri Q Sign
producerer vejskilte, variable p-skilte og færdselstavler af højeste kvalitet. Vi anvender kun
søvandsbestandigt aluminium med grå bagside.
Skiltene kan belægges med en beskyttende
film. Vi tilbyder naturligvis et komplet program
af godkendte vejskilte og færdselstavler, og
vores skilte står i hele landet.

Vores skilte øger
trafiksikkerheden
Seri Q Sign ønsker ikke blot at være kendt på kvalitet, men også
på et socialt ansvar. Derfor har vi arbejdet målrettet med at udvikle
eftergivelige master, som stilles på trafikerede steder. Eftergivelige
master lægger sig simpelthen ned, når de rammes af et køretøj
i fart. Dermed formindskes kollisionskraften markant, hvilket
nedbringer antallet af svært tilskadekomne og dræbte i trafikken.
Læs mere på vores hjemmeside, hvor du også kan se en crash
test-video.

DUTEC
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P. O. Pedersensvej 25
DK-8200 Århus N
Tlf: 86 78 33 66
Mail: mail@dutec.dk
Web: www.dutec.dk

A/S

- Kvalitet
- Service
- Flexibilitet
- Troværdighed

- Specialister i plaststøbning -

Jernvarer
Det kalder vi selve de jernprodukter, som skiltene opsættes på. Seri Q Sign leverer jernvarer og standere
til alle skiltetyper, og vi garanterer naturligvis, at alle krav om godstykkelse og galvanisering er overholdt.
Vi lagerfører et komplet program af standardvarer og kan hurtigt levere specialfremstillede jernvarer ud
fra kundens ønsker.

Papiropsamlere

ALUMECO

Aluminium Solutions

Affaldsring

hge@hg-enemark.dk • www.hg-enemark.dk

www.alumeco.com

mail@alumeco.dk
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ALT TIL vej & park,
ENTREPRENØRER
OG BOLIGSELSKABER
Seri Q Sign tilbyder alt relevant udstyr til brug for personalet i
Vej & Park-afdelinger. Vores udvalg tæller blandt andet:
•	Redskaber, måleudstyr og byinventar
•	Sikkerhedsgodkendte handsker og arbejdssko
• Kloakrenser, dæksler, ringe og kegler
• Materialer til vejmarkeringer på kørebane og stier
•	Lys og vejsalt
Ud over kommunale Vej & Park-afdelinger er entreprenører, boligforeninger og
boligselskaber blandt vores trofaste kunder. Da vi køber stort ind, kan vi tilbyde
kvalitetsprodukter til en konkurrencedygtig pris. Se alle produkter i vores onlineshop.

Hanols

Dansk håndværk
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Langagervej 37 • 4100 Ringsted
Tlf.: 26 71 23 98
E-mail: info@hanols.dk
Web: www.hanols.dk

Producent af trafikspejle, sikkerhedsspejle m.m.

Overkørbare Jislon Steler

Der er penge i genbrug !

contai
n
udlejn ering

• Afhentning af landbrugsjern
• Gratis udsætning af container
til jernskrot
• Opkøb af jern og metaller
Jorløsevej 33 • Svebølle
Tlf. 59 29 36 16 • www.vsj.dk

7

Cykelbarometre
Tekniske installationer er for længst rykket ind i skiltene, og Seri Q Sign er foregangsvirksomhed på
dette område. Cykelbarometre er et helt nyt redskab for eksempelvis kommunerne i kampen for at
øge folkesundheden, fordi de lokalt synlige cykeltællere virker som en opfordring til at springe på
jernhesten. Forbipasserende holder øje med tallet, som stiger hver gang en cyklist tramper forbi.
Kontakt Seri Q Sign, hvis din kommune vil være med til at fastholde Danmarks position som en af
verdens førende cykelnationer.

TRIO STÅL
ODENSE A/S

Rustfrit stål og aluminium

TRIO
HerlufSTÅL
Trolles Vej 14
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ODENSE A/SOdense SØ
DK-5220
Tlf: +45 65 93 17 82
E-mail: email@triostaal.dk
Web: www.triostaal.dk

• Kleinsmedie
• Spåntagende
• Laserskæring
• Kantbukning
• Afgratning

Hunderupvej 71 · 5100 Odense C
Tlf.: 63 13 44 44
kielberg@kielberg.com · www.kielberg.com

Pegestolper
Pegestolper er moderne og turistvenlige
skilte, som elegant giver et hurtigt overblik
over byens eller områdets attraktioner.
Vores pegestolper skabes med robuste
holdere støbt i underlaget, og de har en
lakeret finish.

Pyloner
En pylon er en enkel og effektiv måde at byde virksomhedens eller organisationens besøgende velkommen på. Den
kan med blot et navn gøre opmærksom på beliggenhed
og indkørsel – og kan med yderligere oplysninger henvise
til de enkelte afdelinger på området. Udformning, farver
og dekorationer på pyloner kan variere i det uendelige alt
efter den enkeltes ønsker og behov.

<< Seri Q Sign udvikler også specialdesignede informationstavler.
Disse står blandt andet ved danske strande og er skabt i materialer, som kan modstå miljøet ved kysterne.

Your local source in a Global World
Produktion af hegn og trafiksikrings materiel. Vi producerer mere 1000 tons
galvaniserede stålkomponenter pr. år!
Andre kompetencer: støbe & smedegods, plade & svejste konstruktioner,
CNC bearbejdning og montage.
Global Supplier ApS
Skagensvej 334 • 9800 Hjørring
Tlf: +45 98 920 656 • Fax: +45 98 900 656
ka@globalsupplier.dk • www.globalsupplier.dk
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Totalleverandør af
Inde- og udendørs skilte
Seri Q Sign er din totalleverandør af inde- og udendørs skiltesystemer til hele organisationen eller virksomheden. Du kan underbygge organisationens brand med specialdesignede skilte, som skaber en rød tråd i hele
organisationens domicil – fra p-pladsen, til kantinen og personalegangen. Kontakt os og hør, hvordan I kan
få en skræddersyet skilteløsning præcis til jer.

Østre Ringvej 30 · 5750 Ringe
Tlf.: 62 62 12 17
SkrædderSyede rengøringSløSninger til ethvert behov

Facility Service, Erhvervsrengøring,
Hjemmeservice og Vinduespolering
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D
FO HJE
RS
TA RTE
ND

10

Lumbyvej 11, bygn. 5H • 5000 Odense C • Tlf.: 6616 2201
danren@danren-as.dk • www.danren-as.dk
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Gudmefyrstens nye vartegn
I oldtidens Danmark var Gudme et af de rigeste områder i landet. Her regerede Gudmefyrsten fra sin residens
i nogle imponerende halbygninger. Senere er en lille og eksklusiv sølvmaske fra Gudmefyrstens tid fundet i
området.
I dag ligger her stadig haller. Det er i dag håndboldklubben GOGs haller, men ved siden af hallerne har arkitektvirksomheden Gys Ark designet en smuk platform i corten-stål.
Med Gudmefyrstens sølvmaske som markant visuel appel er fyrsten kommet tilbage til sin hal, og besøgende
på stedet vil via udstillingsplatformens store spejl kunne skue ud over resterne af det fantastiske jernalderbygningsanlæg – Gudmefyrstens Hal - og områdets smukke natur.
”Det markerede mandeansigt har vi blæst op i kæmpe størrelse og gjort til nyt vartegn for stedet.” siger arkitekt Berit Sys.
Det er Seri Q Sign, som i samarbejde med arkitektvirksomheden Gys Ark og alle andre involverede parter har
skabt spejlet med sølvmasken, trappe, bænke og rampe – som en del af Kulturstyrelsens projekt “Danmarks
Oldtid i Landskabet.” Gudmefyrstens vartegn er et eksempel på, at Seri Q Sign kan udvikle meget andet end
almindelige skilte – kun fantasien sætter grænser, og vi indgår gerne i projektsamarbejde.

Lokale løsninger på lokale udfordringer.
Du har aldrig langt til Deloitte. Vi er repræsenteret i 15 byer i Danmark.
Find os på www.deloitte.dk.
Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

www.3M.dk

Greve
Korskildelund 6
DK-2670 Greve Strand
Telefon +45 3691 5196
E-mail info@seriqsign.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 09098 • www.jsdanmark.dk

Odense
Stærmosegårdsvej 30
DK-5230 Odense M
Telefon +45 6615 8039
E-mail info@seriqsign.dk

