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PAKKER

REN SINUS INVERTER
P20-100 INVERTER 12V 1000W 

P20-102 INVERTER 12V 2000W  

P20-103 INVERTER 12V 3000W 

TILVALG: 
P20-106  FJERNBETJENING MONT. VED FØRERPLADS
P75 EKSTRA BATTERI 
01 EKSTRA 230V STIK I VARERUM ELLER FØRERRUM 

PRISERNE ER INKL. STANDARDMONTERING. VED EKSTRA 
LEDNINGSFØRING VIL DER VÆRE ET MINDRE TILLÆG TIL PRISEN. 

Ren sinus inverter
Denne type inverter kan håndtere alle typer 230V apparater i bilen f.eks. borema-
skiner, køleskabe og vinkelslibere Man kan tilmed tilslutte følsom elektronik, så som 
ladere til bærbare mv.

Oplad
dit v��kt��p� fa� en!

Hvilken inverter skal jeg vælge? 230V i bilen.
Det korrekte valg af inverter afhænger af watt-forbruget på de elektriske apparater, 
som du vil bruge. 

Hos RTT anbefaler vi, at man vælger en inverter med højere watt end angivet på dine 
elektriske apparater. Denne anbefaling kommer dels, da apparater kræver ”et ekstra 
skud watt” ved opstart og dels fordi, invertere holder længere, når den ikke kører på 
høj belastning.. 

Hos RTT benytter og anbefaler vi desuden at man altid bruger inverter med ren si-
nuskurve, da det forlænger levetiden på de tilsluttede produkter. 

Ved et stort watt-forbrug anbefaler RTT derudover installation af et ekstra batteri samt 
en batterilader. 

• 1000W sinus invertere bruges 
typisk til drift af mindre hånd-
værktøj med el-motor samt 
opladning af tablets, telefon og 
batterier til akku værktøj . OBS: 
Overvej ekstra batteri.

• 2000W sinus invertere bruges 
typisk til drift af større håndværk-
tøj samt opladning af tablets, te-
lefon og batterier til akku værktøj. 
OBS: Ekstra batteri og batterila-
der påkrævet!

• 3000W sinus invertere bruges typisk til drift af stort håndværktøj samt opladning 
af tablets, telefon og batterier til akku værktøj. OBS: Ekstra batteri og batterilader 
påkrævet!

For fl ere tips og tricks og rådgivning i forbindelse med køb af vores 
produkter, kontakt din lokale RTT rådgiver. 
Du fi nder vores kontaktinformationer på www.rtt.dk.
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SOBOGRIP  
Sikkerhedsbunden med merværdi
Sobogrip er den robuste 9 mm vognbund 
med en slidstærk, skridhæmmende over-
flade. Alu-lister ved indstigningsområder. 
Integrerede surringspunkter og forberedt 
for montering af originale surringskroge. 
Ekstrem stød og slagfast. 

BUND OG SIDER I FINÉR
Den fleksible løsning
Finsk birkefinér i 9 mm tykkelse leveres 
med en meget slidstærk laminat på top 
og bund. 

Bund og sidebeklædning skæres indi-
viduelt. Vi kan derfor levere og ændre 
med kort varsel.

SOWAFLEX  
Den professionelle løsning
Sidebeklædning i let honeycomb-mate-
riale beskytter varerummet og vejer 60 
procent mindre end lignede træbeklæd-
ninger.

WEBSHOP
Bestil bunde og sider online
Tal med din personlige RTT sælger om at 
få et login eller ansøg om et login direkte 
på siden rttshop.dk: 

Vælg menupunktet ”Din konto” og ”Ansøg 
om bruger B2B”. Siden bliver oprettet 
specifikt til dig.

BUND OG SIDERBILINDRETNING

SOBOGRIP ® SOWAFLEX ®

Fleksible og sikre indretningsløsninger 
RTT er Danmarks førende leverandør af bilindretninger 
og mobile transportløsninger og du kan derfor trygt 
overlade indretningen af din varebil til os.

Vi er meget opmærksomme på, at tiden er vigtig for 
den professionelle håndværker. Det gælder om at 
kunne arbejde effektivt, når du er ude hos kunderne, 

og opnå fuld udnyttelse af både servicebilen og medar-
bejderne.

Med en indretning fra Sortimo opnås et yderst fleksibelt 
og sikkert arbejdsmiljø af høj kvalitet i letvægtskonstruktion. 

Du kan have flere varer og mere værktøj med, og den effektive 
indretning medvirker til, at du hurtigere kan finde det rette værktøj. 

Sortimo SR5
SR5 er den nyeste generation inden for bilindretning, der giver maksimal udnyttelse af 
varerummet og mere gulvplads, uden at gå på kompromis med hyldepladsen.

 Skræddersyede løsninger
Vi dækker alle behov inden for bilindretning lige fra standardreoler, til branchetilpas-
sede og skræddersyede indretninger.
 
Vores sælgere hjælper dig med at få indrettet dit nye varerum, præcis som du ønsker 
det. Vi udarbejder 3D tegninger af indretningen, udfra dine behov og ønsker, og du 
har mulighed for at se og ændre på indretningen, inden vi bestiller reolerne.

Sortimo 

giver dig

endnu mere 

plads!

PAKKER

SORTIMO BILINDRETNING
PAKKE OG PRIS ER AFHÆNGIG AF DESIGN OG MODEL.
KONTAKT OS OG FÅ EN SPECIFIK PAKKE OG PRIS TIL DIN BIL.

PAKKER

SORTIMO BUND OG SIDER
PAKKE OG PRISER ER AFHÆNGIG AF BILMÆRKE OG MODEL.
SE MERE INFO PÅ RTTSHOP.DK
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Venstre 6SH
SR5

Venstre 6EV
SR5

Højre 6VH
SR5

Venstre 6VV
SR5

De viste kampagnereoler passer til følgende bilmodeller: Citroën Jumpy L2H1, Ford Custom L1H1, Merce-
des-Benz Vito L2H1, Opel Vivaro L1H1, Peugeot Expert L2H1, Renault Trafi c L1H1, Fiat Talento L1H1, Toyota 
Proace Medium, Volkswagen T6 L1H1, Nissan NV300 L1H1

Højre GB4-TSH6
Globelyst 4

Venstre GB4-TSV6
Globelyst 4

Højre GB4-EH6
Globelyst 4

Venstre GB4-EV6
Globelyst 4

SR5 KAMPAGNE

TAL MED DIN RTT RÅDGIVER OG FÅ ET GODT TILBUD 
PÅ INDRETNING AF DIN BIL.

��S:

Ti�bagek�bs-

garanti

p� SR5 

re��er
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BILALARM
P20 DEFA DVS90 - KOMPLET ALARM   

LÅSESYSTEMER
ARCASAFE SLAMLOCK INDVENDIG MONTERET TYVERISIKRING

P502 RTT INTEGRERET DØRLÅS  1 SKYDEDØR + BAGDØRE 

P503 RTT INTEGRERET DØRLÅS  2 SKYDEDØRE + BAGDØRE 
  
PXV2 XVAN DØRLÅS BAGDØR + 1 SIDEDØR 

PXV3 XVAN DØRLÅS BAGDØR + 2 SIDEDØRE  

Forebyg indbrud i din bil
Antallet af indbrud i varevogne er stigende, og tyvene har 
for alvor fået øjnene op for dyrt specialværktøj, el-værktøj og 
andet elektronisk udstyr. Vi tilbyder en række professionelle 
løsninger til effektiv tyverisikring af din flåde.

Bilalarm
DEFA DVS90 er verdens mest intelligente bilalarmsystem, og 
den er yderst effektiv til at forhindre tyve i at stjæle eller ødelægge 
værdigenstande i bilen. Alarmen kan kodes til ALLE bilmærker, uanset 
om det drejer sig om CAN-Bus eller ældre analoge systemer.

Slip for en ekstra fjernbetjening
Alarmen bruger bilens originale fjernbetjening, så du slipper for at have en ekstra 
fjernbetjening i nøgleringen. 

Har du ikke en fjernbetjening til bilen, kan der tilkøbes en løs DEFA Fjernbetjening.

Låsesystemer
Med en ekstra lås på din varebil sikrer du dig mod indbrud. vi kan tilbyde et udvalg af 
integrerede og universelle låsesystemer. Låsene passer til 
skydedøre samt dobbelte bagdøre.

SIKRING AF DIN VAREBIL

Bilalarmerforebygger  indbrud

SIKRING AF DIN VAREBIL

Effektiv terrorsikring af din flåde
Maple Drivelock er et automatisk førergenkendelsessystem, der beskytter dit køretøj 
mod tyveri og misbrug og samtidig skaber tryghed for chaufføren.

Drivelock er den ideelle løsning til dig, der har brug for at lade motoren køre, mens du 
udfører andre opgaver, uden at skulle bekymre dig om ubudne gæster i dit førerhus. 

Systemet bruger en passiv transponder (i et armbånd) der scannes hver gang chauf-
føren kommer ind i køretøjet. Genkender systemet ikke personen i førersædet, er det 
umuligt at køre videre. Forsøger tyven at starte køretøjet igen, går horn og lygter igang 
for at advare omgivelserne om situationen.

Drivelock er et anerkendt terrorsikringssystem, der har været anvendt i mange år  
inden for bl.a. vejhjælp, politi, brandvæsen og renovationsbranchen. 

MAPLE DRIVELOCK
KONTAKT DIN RTT SALGSKONSULENT FOR EN SPECIFIK PRIS

PAKKER

Beskyt din flåde modmisbrug og tyveri
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SÆDEOVERTRÆK
FÅS TIL ALLE VAREBILER  
KONTAKT DIN RTT SALGSKONSULENT FOR EN SPECIFIK PRIS

BELYSNINGSÆDEOVERTRÆK

Beskyt di�esæder med et modelti�pa� etsædeovetræ� fra RTT

Sædeovertræk
Beskyt dine sæder mod slita-
ge med et luksussædeover-
træk fra RTT. 

Overtrækket er nemt at gøre 
rent med en klud og forhøjer 
gensalgsværdien af bilen, da 
sæderne fremstår som nye 
under overtrækket.

Sædeovertrækket er skræd-
dersyet til den enkelte model 
for at sikre optimal pasform.

Syningerne er forstærkede 
og holder længere end andre 
sædeovertræk. 

De specielle syninger gør 
også, at overtrækket sidder 
helt tæt til sædet.

Sæde-, ryg- og nakkestøtte-
overtræk kan købes separat 
og fås i fl ere farver.

Når du er på farten, er du afhængig af den 
helt rigtige arbejdsbelysning, både i og 
uden for dit varerum. 

Vi kan skabe de perfekte betingelser, så du 
kan arbejde hvor som helst, når som helst.

BELYSNINGSPAKKER
KONTAKT DIN RTT SALGSKONSULENT FOR EN SPECIFIK PRIS

PAKKER

Optima�a��ejds-�e�ysningti� e��ver tid 
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WEBASTO DIESEL VARMELUFT FYR INKL. TERMOSTAT ON/OFF
P5055 PASSER TIL ALLE SMÅ OG MELLEM VAREBILER F.EKS. 
PARTNER 

WEBASTO DIESEL VARMELUFT FYR INKL. TERMOSTAT ON/OFF
P5056 PASSER TIL ALLE STØRRE VAREBILER F.EKS. BOXER 
CHASSIS  

KONTAKT DIN RTT SALGSKONSULENT FOR EN SPECIFIK PRIS 

Er du træt af iskolde hænder og stressede morgener? 
Vi har varmesystemer til alle behov

Webasto luftvarmere
En dejlig varm kabine lige fra starten af og klart udsyn uden 
is og sne – og samtidig er den enkel at installere og betje-
ne. 

Med en luftvarmer fra Webasto er der altid varmt og kom-
fortabelt i førerhuset både, når du starter dagen og når du 
skal holde pause i løbet af dagen. 

Luftvarmerne varmer luften direkte op i varmeren og fører 
det ind i kabinen. Air Top luftvarmerne er designet til hurtig 
og økonomisk opvarmning af kabinen og til regulering af 
temperaturen i varerummet. Vores luftvarmere leveres 
med en ydeevne fra 0,9 til 22 kW.

Webasto vandvarmere
Kolde motorer arbejder ikke eff ektivt. Der er større slitage, 
kortere levetid, højere brændstoff orbrug og fl ere omkost-
ninger. Den bedste løsning er at installere en Webasto 
vandvarmer. Den integreres med kølervæskekredsløbet 
og varmer motoren op til den optimale driftstemperatur 
inden du starter bilen. Det betyder garanteret motorstart 
- selv ved meget lave udendørstemperaturer og samtidig 
er kabinen dejlig varm at komme ud i. Unødig tomgang ved 
stilstand og pauser bliver overfl ødige. Vandvarmeren leve-
res med en ydeevne fra 2.2 til 35 kW.

Du kan desuden fjernbetjene din bilvarmer via en app 
på din smart phone, en avanceret fjernbetjening eller en 
timer.

LIFTEBILVARMER / LUFTFYR

600 kg kassevognslift - 
Unik lift med foldeplade, som gør det muligt at åbne dø-

ren uden at sænke liften.

• Foldebar plade muliggør adgang til varerum med liften oppe. 
(Kan også leveres med en hel plade)

•  Kan leveres med en plade på helt op til 200cm længde 
 – meget velegnet til bla. sengetransport.
•  Leveres med trådløs fjernbetjening som standard
 - ingen monterering af betjening i siden på bilen.
•  Leveres som standard med containerstop på pladen
•  Passer til næsten alle varevogne
•  Meget servicevenlig

PAKKER

LIFTE
INKLUSIV TRÅDLØS FJERNBETJENING, CONTAINERSTOP OG 
MARKERINGSLYS I LIFTPLADE.

STANDARD PLADESTØRRELSE 181 X 138 CM.
(KAN OGSÅ LEVERES MED PLADESTØRRELSE 181 X 133 CM).

KONTAKT OS FOR PRIS PÅ EN LIFT TIL NETOP DIN BIL

Den mest 

� eksi��e 

�i�  p� 

ma�kedet
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SOLPANELSÆT
P20-901 - 4 STK. 195 CM SOLPANELER 
P20-902 - 2 STK. 237 CM SOLPANELER 

VASK

Har du brug for at vaske hænder mens du er på farten?
Med en mobilvask fra RTT har du altid en god håndhygiejne, så du kan trygt og sikkert 
kan udføre dit arbejde.

Mobilvasken er bygget i slagfast Polyethylen og rummer nok vand til mindst femten 
12-sekunders håndvaske per opfyldning – nok til en hel dags hårdt arbejde. Hanen 
forsynes med varmt vand via fi ngerspids betjening.

Vasken har en unik ‘Waste-safe’ beholder, der opbevarer alt det beskidte vand, uden 
brug af separat afl øbsrør.

SOLPANELER

Vink farvel til strømproblemer i din varebil
Med RTTs tagmonterede solpaneler har du altid strøm i din varebil og du kan derfor 
nemt lade dit batteriværktøj op, så det er klar til den næste opgave. 
  
Miljøvenlig teknologi
Vores solceller er produceret med CIGS teknologi, og de indeholder derfor ikke blylod-
ninger eller andre miljøbelastende stoff er, som er svære at genanvende. 
De fl este af grundstoff erne i CIGS kommer fra genanvendt elektronik. Du kan derfor 
have god samvittighed når du får monteret solceller fra RTT

Derudover får du også et produkt med høj ydelse. CIGS er afl øseren for de gamle 
såkaldte krystallinske solceller og har mange fordele:

• Kan installeres i skygge, uden at det påvirker ydelsen – eks. under tagbøjler, en 
stige eller andet udstyr, på taget af en varebil. 

• CIGS-panelerne er meget mere lysfølsomme end krystallinske paneler Man får i 
gennemsnit 10-15% større udbytte.

• Panelerne kan laves bøjelige og fl eksible, så de kan limes fast på buede 
overfl ader. 

• Meget hårdføre. Revner ikke og kan holde til det danske 
vejr.

• Brændstofbesparelse: Du sparer 1 liter brændstof 
pr. kwh solpanelerne producerer.

 så de kan limes fast på buede 

Revner ikke og kan holde til det danske 

 Du sparer 1 liter brændstof 

Re�e h�nder
�e�e dagen!

BELYSNINGSPAKKER
KONTAKT DIN RTT SALGSKONSULENT FOR EN SPECIFIK PRIS

PAKKER
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AUTOKONTOR 
SORTIMO AUTOKONTOR DKK  1.396,-

DIVERSE
PRISEN ER AFHÆNGIG AF DESIGN OG MODEL.
KONTAKT OS OG FÅ EN SPECIFIK PRIS TIL DIN BIL.

TRIN OG TRÆK

Orden i sagerne
Autokontoret fra Sortimo hjælper 
dig med at holde styr på dit mo-
bile kontor når du er på farten.

Den fl ytbare klemmeanordning 
til notater og rummene til opbe-

varing af mapper og brochurer, 
sikrer at du har alt hvad du skal 

bruge inden for rækkevidde. 

Under skriveunderlaget er 
der et ekstra opbeva-
ringsrum til dokumen-
ter.

Autokontoret fastgø-
res hurtigt og nemt 
på passagersædet 
- ganske enkelt og 
praktisk.

H�ld styrp� dit m�bi�e kontor 

Bakkameraløsninger til alle behov
Vi kan montere både nummerplade-, 
stoplygte- eller udhængskamera.

Til enkelte modeller kan vi også montere 
bakkamera via bilens originale navigation- 
og mediecenter.

Vi tilbyder også montering af par-
keringssensorer både for og bag.

Ingen
��inde�i�k�er

PAKKER

TRIN MED TRÆK
• TRIN TIL BILER MED TRÆK AB FABRIK  
• TRIN TIL BILER UDEN TRÆK AB FABRIK  
• SIDETRIN TIL KORTE BILER L1
• SIDETRIN TIL MELLEM BILER L2
• SIDETRIN TIL LANGE BILER L3

ANHÆNGERTRÆK
PRISEN AFHÆNGER AF BILMÆRKE OG MODEL.

Trin og træk
Vi tilbyder både montering af anhængertræk og trinløsninger til din varebil.

Vores løsninger er specialdesignet og af højeste kvalitet.

• Trinet fås med et mellemtrin, som anvendes når anhængertrækket ikke benyttes
• Fås med eller uden baksensor
• Skridsikkert trin
• Refl ekser på trinnene
• Mulighed for 110 grader vinkel med trailer
• TUV Rheinland certifi ceret



18 19

PAKKER

PROCARGO CT1 
LASTCYKEL 

LASTCYKLEN FÅS I TO LÆNGDER OG MED EN LANG RÆKKE 
LASTMULIGHEDER. SPØRG EFTER PRISER.

NYHEDER OG TRENDS NYHEDER OG TRENDS

Drop varebilen og tag cyklen!
Nu kan du køre uden om køerne, slippe for parkeringsproblemer og samtidig være 
bæredygtig, når du kører rundt til dine kunder i byen.

Med den nye lastcyklen ProCargo CT1 fra Sortimo, forenes det lille erhvervskøretøjs 
lastmuligheder med en cykels manøvredygtighed og fleksibilitet.

Ladcyklen er spækket med fordele, der hjælper dig med at få en lettere hverdag, spare 
tid og samtidig gøre noget godt for miljøet. Takket være kombinationen af pedalkraft 
og elektromotor er cyklen nemlig 100% emissionsfri og udleder derfor ingen skadelige 
partikler.

RTT er altid på forkant med udviklingen og vi kig-
ger hele tiden efter nye spændende produkter 
og trends, som kan gøre vores kunders hver-
dag nemmere, mere effektiv, bæredygtig osv.

Se de nyeste produkter i vores portefølje her:

100% brudsikkerlåsfra RTT

100% brudsikker lås
ArcaSafe Slamlock er en indvendigt monteret tyversikring, der fungerer uafhængigt af 
bilen eventuelle øvrige låsesystemer.

På den måde sikrer du dit varerum, selvom dit system bliver hacket via centrallåsen.

Nem at betjene
Låsen låses automisk, når døren lukkes og kan kun åbnes via en fjernbetjening. Du får 
2 stk. fjernbetjeninger med til din lås.

100% tilfredshed eller pengene tilbage
Vi garanterer at vores produkt er 100% brudsikkert. Hvis det alligevel skulle lykkes for 
en indbrudstyv at bryde låsen op, får du alle pengene tilbage for låsen.
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DEKORATION 
I EN FARVE 

DELVIS INDPAKNING
MED DEKORATION

DEKORATION 
I FLERE FARVER

FULDINDPAKNING 
MED DEKORATION 

Bilen er fi rmaets visitkort
Vælger du at få din bil indpakket i folie, kan du nemt og billigt profi lere dit fi rma 24 
timer i døgnet, uanset hvor du befi nder dig.
Selv om du bare gerne vil skifte farve på din bil, er folieindpakning den smarteste og 
billigeste måde at gøre det på.

Beskytter lakken
Folien beskytter lakken mod solens stråler, ridser samt vind og vejr og når bilen på et 
tidspunkt skal sælges, afmonterer vi blot folien igen, og så har du en bil i den oprinde-
lige farve og stand.

For optimal beskyttelse, anbefaler vi at folien monteres når bilen er ny, eksempelvis i 
forbindelse med at resten af bilen skal pakkes ind.

PAKKER

FOLIEINDPAKNING
PRISER PÅ DESIGN, TRYK OG MONTERING AF FOLIEDEKORATION 
PÅ DIN FIRMABIL UDREGNES EFTER ØNSKER OG BEHOV.

Intet er overladt til tilfældighederne
Med mere end 25 års erfaring og mere end 10.000 bilindpakninger 
på cv’et, er RTT blandt de største inden for dekorering af biler. Vi anvender 
udelukkende folie af højeste kvalitet i vores produktion og vores personale er 
uddannet i de nyeste monterings-teknikker og procedurer, der alt sammen er 
med til at sikre, at du får det bedste og mest holdbare resultat.

Vores dygtige grafi kere hjælper naturligvis gerne med ideer og forslag til et 
design.

Ekstra beskyttelse af udsatte kanter
Dør- og læssekanterne i din bil bliver dagligt udsat for varer og værktøj der skal 
ind og ud af bilen osv. og det tager hårdt på lakken.

Hos RTT kan vi montere en slidstærk, klar folie på de udsatte kanter, som be-
skytter mod den daglige slitage.
Vi monterer ofte beskyttelsesfolien samtidig med en fuldindpakning af din bil, 
for at beskytte både lak og folie.

BESKYTTELSESFOLIE

Vi�jæ��er dig med at ��ive �et
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Matrixrammer
Udskift dine budskaber nemt og hurtigt 
Rammerne kan anvendes i butikker, udstillinger, showroom og mange andre steder. 
De kan vægmonteres, stå frit eller hænge ned fra loftet, og de fås enkeltsidet og dob-
beltsidet i størrelser fra 18 til 150mm i dybden. 

Eksempler på anvendelse:
- Kunst på væggen
- Afskærming i storkontorer
- Messevægge
- Lyddæmpning mm.

VISUAL BRANDINGVISUAL BRANDING

Vi hjælper vores kunder med at blive set
Har du behov for 1 eller 1000 m² print, 5000 guldstjerner – eller noget helt 
tredje, så står vi klar med den nyeste teknologi og et topprofessionelt produkti-
onsapparat. Vi printer på alle materialer fra stof og pvc til træ og glas. 

Vi kan hjælpe dig med skilte, bannere, billboards, flag, POS-materiale, overskuelige 
websites, sportsreklamer og bil dekorationer – bare for at nævne nogle eksempler. 

Vi har teknikken og kender materialerne, når ideerne skal realiseres og er med i hele 
processen fra design til tryk og opsætning.

Byggesagsskilte
Bliv synlig gennem hele byggeforløbet
Byggepladsskilte er et lovkrav, så hvorfor ikke udnytte denne mulighed og få et skilt 
eller banner, der samtidig fungerer som effektiv markedsføring af din virksomhed? 
Vi kan hjælpe med begge dele i netop den kvalitet og prisgruppe som jeres virksomhed 
har brug for!

Skilte og facader
Hvordan vil du genkendes? 
Grafisk eller visuel identitet handler ikke bare om at have et flot logo. En visuel identitet 
er et gennemgående brandingværktøj, der afspejler virksomhedens inderste værdier 
og målsætninger. 

Men hvorfor nøjes med et flag eller banner, når du kan bruge hele din facade til at 
gøre opmærksom på dit firma? Vi har ekspertise i at lave alt fra små til meget store 
skilte og dekorationer.

PAKKER
VISUAL BRANDING
PRISEN ER ARHÆNGIG AF KVALITET, DESIGN OG MATERIALE.

KONTAKT OS OG FÅ EN SNAK OM DINE TANKER OM VISUAL 
BRANDING AF DIN VIRKSOMHED.

Opsigts-vækkendereklame

Specialopgaver
Kun fantasien sætter grænser

Vil du gerne have en unik visuel løsning til din 
virksomhed, der ikke er set før, så er du kommet til 

det rette sted!

Vi skærer dine budskaber ud i alle tænkelige og utænkelige former 
og materialer – og tilsætter særlige effekter. Det kan være særligt 
formede lysskilte til facader, busreklamer eller udfræsede bordpla-
der med budskaber.



FØLG OS

LANDSDÆKKENDE SERVICE
FIND DIN LOKALE AFDELING OG RÅDGIVER PÅ RTT.DK

ELLER RING TIL OS PÅ TLF.: 4453 5515 
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