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Komplett service inom 
trycksaker, stora bilder 
& ritningshantering.
Printeliten är ett serviceföretag inom allt ifrån små trycksaker  
som visitkort till stora fasadbilder att montera på husväggen. 
Vår affärsidé är att serva våra kunder med högsta kvalitet, bästa pris 
och personliga service – naturligtvis i rätt tid. 

Miljöhänsyn är ett naturligt val. Genom en öppen dialog med  
kunder, partners, leverantörer och medarbetare, kan vi upprätthålla 
en långsiktig miljö- och kvalitetsprofil. 

Vår ambition är att ständigt vara under förändring för att möta   
ert behov samt att vi bygger våra relationer på mycket lång sikt.

Butikerna finns i Falun, Borlänge, Örebro och Karlstad.



   

böcker vykort etc foldrarpresentationer

årsredovisningar

kontorstryck

etiketter blanketter

block/almanackor produktblad

broschyrer

manualer

Dina trycksaker kan vara allt ifrån visitkort, 
vykort, brevpapper och foldrar i digitaltryck  
till broschyrer, kuvert och kataloger i offset.
Vår ambition är att du ska känna trygghet i att 
vi väljer bästa kvalitet, pris och förutsättnin 

inför varje enskilt jobb, dvs utifrån dina   
original och leveransönskemål. 
Den slutliga finishen är lika viktig som   
tryckkvalitet. Exempel är falsning, bigning, 
stansning, limbindning, foliering och prägling.

Digitaltryck & Offset

offset



Affischer, skyltar, flaggor,    
arenareklam, banderoller...
Ett brett sortiment av produkter för de flesta 
ändamål med en lysande kvalitet och hållbar-
het. Vi printar på de flesta material och stor-
lekar, från posters att placera i butik till gigan-
tiska vepor att hänga på fasader. Exempel är 
affischer, skyltar, flaggor, vepor, banderoller, 

arenareklam, bilfoliering och fönsterdekor.  
Dina produkter konfektioneras utifrån önskemål 
och användningsområde. Exempel är öljetter, 
blyband, kardborre, sömnadsarbete, rundstav, 
svetsning, snöre, kederlist, aluminiumprofiler, 
skenor och ramar.



Vi har ett stort utbud av olika utställnings- och  
displaysystem till entréer, butiker, mässor, event 
eller till säljbesöket. Fristående, små, stora, lätta, 
enkla, uppseendeväckande, hängande, väggfasta,  
prisvänliga. Allt för att ditt budskap ska göra ett 

starkt intryck. Vi hjälper dig att hitta ett som passar. 
I våra butiker visas många av våra lösningar, så att 
du själv kan uppleva hur de ser ut i verkligheten, 
uppfattas och känns. Det finns även flera olika 
material som är intressanta.



Vi erbjuder dig all form av ritningshantering; 
plottning, scanning, kopiering, färg eller 
svartvitt. Förutom den traditionella, men  
dock så viktiga ritningskopieringen, har vi 
också digitala tjänster som effektiviserar din  
hantering kring projekt, arkiv och förvaltning. 

Lösningar inkluderar även effektiva verktyg 
för anbud, upphandling och förfrågningar.
Vi scannar allt ifrån beskrivningar och  
manualer till ritningar och skisser. 
Levererat enligt dina önskemål på valfritt 
media,  alternativt digitalt.

Ritningshantering

Ritning
parmen.se
..
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