Ideen bak DecoMark® er ganske enkel:
Du ønsker det – vi lager det!

DecoMark® er lett å bestille
og lett å legge!

Lag vakre horisontale flater
Det er ikke særlig inspirerende å se på en
mørk og trist flate. Så hvorfor ikke sette
farge på flaten og gjør den mer spesiell
og vakker? DecoMark® leverer løsninger
for individuell og spesiell design av logoer,
uteleker, piktogrammer og mye mer. Det er
bare fantasien som setter grenser!

Det er lett å få tak i individuelle
DecoMark®-symboler
Det er lett å få tak i DecoMark® i spesiell og individuell utforming. Våre moderne, fleksible produksjonsanlegg gjør det mulig å reagere raskt
på spesielle ønsker og utarbeide individuelle
løsninger. Samtidig gjør vår erfaring og kompetanse det også mulig for LKF Vejmarkering A/S å
bruke fleksible DecoMark®-løsninger som både
er av høy kvalitet og lette å legge.
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DecoMark® er lett – som et enkelt

Lett å legge
Det er enkelt å legge - det trengs bare én person, en kost og en gassbrenner! Fei overflaten
ren, sett på DecoMark® og bruk en gassbrenner
til å fiksere og "smelte" materialet til veioverflaten. Så enkelt er det. Med andre ord trengs det
ingen andre budsjett- eller maskinmessige hensyn å ta når du velger en DecoMark®-løsning.
Fargerikt
med høy
UV-motstand
DecoMark® fås i alle farger, noe som gjør det enklere
å utforme dekorative og inspirerende skilt og symboler. De fargerike DecoMark®-symbolene sprer
glede og inspirasjon i verden. I tillegg
gjør sammensetningen av den termoplastiske DecoMark®-oppmerkingen at UVbestandigheten blir høy. Fargene holder
seg derfor klare og skinnende i lang tid.
Fleksibel og holdbar
Små detaljer, skarpe kanter og buktende former er mulig med den
fleksible DecoMark®. I tillegg er
DecoMark® en slitesterk løsning
som dekorasjon på flater. Dette
gir deg langvarige fordeler i din
kreative design.

Se opp for kenguruer
– særlig hvis du er i Australia

Ikke miljøskadelig
PREMARK® avgir ingen miljøskadelige stoffer,
verken ved påføring eller fjerning. Fargestoffene
er organiske og inneholder ikke bly eller andre
tungmetaller.

DecoMark® er perfekt til
leker i skolegårder og lekeplasser
– og hvorfor ikke la barna være
med i den kreative fasen?

Det er lett å legge DecoMark®
- du trenger bare en kost og en
gassbrenner

1

Lag en fil og fargeutskrift av logoen,
symbolet eller tegningen.
Oppgi ønskede størrelser
og mulige RAL-numre

2

Send dette sammen
med kontaktinformasjon via e-post eller
vanlig post. Vi sender deg svar
med pris og leveringsdato.

Husker du da du tegnet med kritt på lekeplassen?

3

Du mottar vårt
DecoMark®-skilt
med en detaljert
monteringsveiledning.

4
Repræsentant for LKF Vejmarkering A/S

Fei ren og varm
opp overflaten før
du legger på DecoMark®
som et puslespill.

5

Bruk en gassbrenner til
fikseringen, så er
jobben gjort!

Vær dekorativ med DecoMark®

DecoMark® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S
Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk
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Hvorfor ikke bruke DecoMark®
- for permanent oppmerking?

DecoMark® gir
mulighet for spesialdesign
og individuelle løsninger
til blant annet logoer, uteleker,
piktogrammer og mye mer.
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Hvorfor ikke bruke DecoMark®
- for permanent oppmerking?

DecoMark® gir
mulighet for spesialdesign
og individuelle løsninger
til blant annet logoer, uteleker,
piktogrammer og mye mer.

Levende lekeplasser eller skolegårder
med morsomme og kreative flater
Morsom lek
DecoMark® er den beste løsningen for lekeplasser eller skolegårder som trenger oppfriskning
og fargerike horisontale flater. Lekene og dekorasjonen sprer glede og gjør det mulig å være
aktiv, slik at barna kan leke og være i bevegelse
mens de har det gøy.

En morsom
måte å lære
tall på i
skolegården

Verden som
en fargerik
lekeplass

Du sprer
budskapet
med DecoMark®

Aktiv læring
DecoMark®-skilt kan også trekkes aktivt inn i
læreprosessen i form av staveleker og matematiske spørreleker. DecoMark® sørger dermed for
en annen måte å lære på og et alternativ til å
sitte timevis i stolen, ved å gjøre lekeplassen til
en vakker partner.

For merkebygging og tjenester
for bedrifter og organisasjoner

Dekorativ og arkitektonisk
oppmerking i offentlige rom

Firmalogo eller -emblem
I dag er merkebygging, image og tjenester viktige parametere for bedrifter og organisasjoner.
DecoMark® gir deg en ny måte å merke porter,
parkeringsplasser og firmainnganger på…. Bruk
firmalogoen eller symbolet til å ønske gjester og
kunder velkommen til firmaet samtidig som du
markedsfører et budskap.

DecoMark® gir frihet til å designe dekorativ
og arkitektonisk oppmerking i det offentlige rom og dermed høyne opplevelsene
og inspirasjonen ved å være til stede der.
DecoMark® kan lett tilføre farger og spenning i grå og kjedelige gater og kvartaler.

Med oppmerking med DecoMark® begynner
merke- og imagebygging før man kommer inn i
firmaets lokaler!

Dette
europeiske
symbolet er
kjent for de fleste

På bildene til
venstre ser du
eksempler på
populære spill
som paradis
og sjakk

Mursteiner på
overflaten

Design på flater
Ta flatene i betraktning ved utforming
og planlegging av nye boligkvartaler,
byområder, parker, rekreasjonsområder…
DecoMark® har viet spesiell omtanke til
oppmerking av flater. Friheten ved bruk
av uvanlige størrelser og spesielle former
gjør det enda morsommere å arbeide med
DecoMark®.
I bildet til høyre
blir du ønsket
velkommen til
parken av en
sommerfugl

Livet er å lese
dikt mens
man nyter
naturen

Her markerer firmalogoen parkeringsplasser som en
iøynefallende tjeneste for kunder og ansatte

En kombinert
vertikal og
horisontal
dekorasjon
av offentlig
rom

En spesiell velkomst for gjestene
D
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t re e t

Tallslangen bukter seg
gjennom skolegården

Noen leker blir aldri
umoderne …særlig
ikke med DecoMark®

Pi l

spi

llet

er g

limr

ende

t re n i n

g f o r m o t o r i k ke n – u t e n r i s i k

åb
o for

li tr

uff

v
et a

pil

en

I dag skjer merkebygging
overalt. DecoMark® er en
iøynefallende idé for
eksponering av logoer og
symboler på en uvanlig
og bemerkelsesverdig måte

Mange verktøy vises i hvite sirkler

DecoMark® som inspirerende
oppmerking på et fortau
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