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När du känner dig trygg med dina medspelare fungerar 
flödet på planen. Du vet att dina lagkamrater följer med 
upp, att de hittar luckor, vågar gå i närkamp och snabbt 
backa hem när så krävs. Du kan lita på dem.

Med TCT produktion i laget kan du känna dig trygg. 
Vi är en pålitlig partner när det gäller reklam och 
skyltproduktion till idrottssverige.
Vi vet vad vi levererar.

Vi hjälper varje år klubbar, föreningar och evenemang med 
alla typer av reklam- och skyltproduktion och har levererat 
till Svensk Elithandboll, Svenska Hockeyligan, landslaget i 
handboll, innebandyförbundet m fl. Vi har även 
levererat produktion till SM-finalerna i handboll, 
Partille cup, Motocross-VM för att nämna några evenemang.

Vår ambition är att växa tillsammans med er där vi 
utvecklar nya lösningar för bättre exponering. 
Hör av er så berättar vi mer.
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Vi älskar sport och idrott!
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         Vi jobbar med ett miljötänk och i största möjliga mån 
         leverera miljömärkta material. Vi är en av få i
             Sverige om att trycka våra PVC-produkter i Ftalatfria 
         material. Alla våra mjuka material är godkända
         enligt Oeko-Tex® Standard 100, vilket är ett 
välrenommerat institut i textilbranschen.
Flera av våra färger är Svanen-märkta.

                        För oss är miljön viktig



BANDEROLLER
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Banderoll
Banderoll är ett kostnadseffektivt 
material som passar en mängd olika 
typer av exponering.

- Lätt att hantera
- Vädertålig
- Tryckt direkt på materialet
- Upp till 5x100m i ett stycke

Tygbanderoll eller vepa är ett lättare
material som oftast används
hängandes från tak el. liknande.

- Lätt att hantera
- Inom- & utomhus
- Tryckt direkt på materialet
- Flamskyddat

För utomhusbruk används nätbanderoll
då vinden blåser genom hålen i 
banderollen, detta pga. segeleffekten.

- Lätt att hantera
- Vädertålig
- Tryckt direkt på materialet
- Upp till 5x100m i ett stycke

Tyg (Polyestervepa) Nätbanderoll (Mesh)



ISDUK & RINKVINYL
5

Infryses i isen och kan återanvändas
flera gånger om.

- Enkel att frysa in och hantera
- Samma K-värde som isen
- Beprövat material
- Speciellt framtaget material för is
- Kostnadseffektiv

Monteras direkt på sargen då
laminatet håller en slitstark yta.
Används där plexiglas saknas.

- Bra hållbarhet
- Hög tryckkvalitét
- Beprövat material
- Används inom hockey, bandy, mm

Monteras bakom plexi då vinylen
saknar laminat som skyddar trycket.
Populär hos innebandyn.

- Bra hållbarhet
- Hög tryckkvalitét
- Beprövat material
- Används inom hockey, bandy, mm

Isduk - Isreklam Rinkvinyl med laminat Rinkvinyl utan laminat

- Vår isduk är egenutvecklad
för längre hållbarhet.

- Påverkar inte iskvaliteten



HÅRDA SKYLTAR
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Kanalplast 2-10mm DibondForex 2 - 10mm
Det mest använda skyltmaterialet för 
event, tävlingar och matcher.
Mycket snygg i TV.

- Lätt att hantera
- Vädertålig
- Tryckt direkt på materialet
- Ihopvikbar

Lättviktsaluminium med en plastkärna
för enorm hållbarhet. Stilren skylt som
ofta monteras som inredningsdetalj.

- Lätt att hantera
- Vädertålig
- Tryckt direkt på materialet

Bra material för snygga skyltlösningar
som lämpar sig för miljö inomhus.
Vi levererar även Forex Smart som
är ett ännu lättare material. 
Rådgör gärna med oss.

- Lätt att hantera
- Tryckt direkt på materialet



HÅRDA SKYLTAR
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Vilket material behöver jag?

Vi har materialen & kunskapen

Beroende på vilken sport, arrangemang eller situation som skylten
skall användas i så spelar materialet en stor roll.
Även om skylten håller för en hård boll, kan den spricka av vinterkylan.
Rätt material på rätt plats.

Hör alltid med oss först när ni beställer en ny skylt, på det sättet 
slipper ni byta ut trasiga skyltar.
Vi har en uppsjö med olika typer av skyltar med unika materialegenskaper.

Aluskyltar
Istället för plåtskyltar levererar vi
1,5mm aluminiumskylt som är 
betydligt lättare att hantera.

- Rostar inte
- Vädertålig
- Låg vikt
- Håller flera säsonger



GOLVDEKALER
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TCT Produktion har levererat säkra golvdekaler till idrotten i över ett decennium
och har alltid varit först med den senaste teknologin av material.

Vi utvecklar och testar ständigt nya material för framtida golvdekaler.
Detta för att vara säkra på att vi levererar hållbara och säkra produkter
till idrottssverige.

Utvecklat halklaminat som har samma egenskaper som idrottsmattan.
Laminatet ger ökad livslängd på golvdekalen. 
Vi har utfört ett test som bevisar att HiGRIP är marknadens kanske 
bästa halklaminat för idrotten. 

Sveriges största leverantör
av golvdekaler till idrotten

HiGRIP - Säkerhet för spelarna

Våra golvdekaler och halklaminat är
utvecklade och testade tillsammans med:



GOLVDEKALER
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Framtagen och anpassad för idrottsgolv.
Golvdekalen monteras utan spraylim på 
undersidan, kanterna tejpas av säker-
hetsskäl.

- Självhäftande teknik
- Bra fotgrepp
- Fin färgåtervining
- Mycket lätt att montera

Framtagen och anpassad för idrottsgolv.
Golvdekalen monteras utan spraylim på 
undersidan, kanterna tejpas av säker-
hetsskäl.

- Självhäftande teknik
- Bra fotgrepp
- Fin färgåtervining
- Mycket lätt att montera

Den mest använda dekalen i handboll 
och basket.

- Lätt att montera
- Monteras med spraylim
- Kanterna tejpas
- Bra fotgrepp
- Fin färgåtervinning
- Enkel att förvara

Vi har även permanenta golvdekaler med och utan halklaminat



GOLVDEKALER
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Specialtejp för golvdekaler som
inte lämnar några klisterrester 
vid borttagning.
En av marknadens mest pålitliga
tejp för golvdekalsläggning.
Har används inom idrotten
i över 10 år.

Friktionslim i sprayburk för 
golvdekalen Easy On.

Utvecklat under lång tid för att
ge bästa tänkbara resultat 
och säkerhet på planen.

Extremt bra limborttagningsmedel
som effektivt tar bort gamla
klisterrester.

Mycket dryg och räcker länge.

Tejp för golvdekaler Lim för golvdekaler Limborttagning

Fler tillbehör finns på www.tctproduktion.se



Limborttagning

TILLBEHÖR
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Logotyper, bilder eller valfri text i vinyldekaler.
Vi har 1000-tals solida färger men självklart kan vi även digitaltrycka dekaler 
som sedan skärs ut. Dessa är mycket enkla att montera själva.
 
Utskurna dekaler är utmärkt för stripning av sarger, skyltar, bilar, fönster, mm.
Hos oss kan du även beställa siffror eller bokstäver i egenvalda storlekar och typsnitt.

Dataskuren Vinyl



AIR EXPO
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TCT produktion erbjuder uppblåsbar exponering.
Mycket populär produkt som ofta används inom sport och event.
Vi levererar alltid kompletta paket och nästan ingen form är omöjlig
för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller standardmodell, ni bestämmer.

Målbåge
- 12x5m
- 10x5m
- 7x4m

Air Dancers
- 1 ben | 5m
- 2 ben | 5m

Vi skapar produkter efter
kundens önskemål, storlek 

och höjd. Kontakta oss för offert.

Pelare
- 2x5m
- 2x4m
- 1x5m
- 1x4m
- 1x2m 

Air Expo - Luftburen exponering

Standardstorlekar

Egen design

A
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Luftburen Exponering

Air Expo     artnr. 140-001 Kundanpassade produkter:

 

 - Enkel att montera

 - Kompletta lösningar

 - Riktigt bra produktkvalitét

 - Praktisk transpor tbag och rep ingår

TCT produktion erbjuder produkter som ger uppblåsbar 
exponering. Detta används mycket inom idrott och börjar bli 
riktigt populärt. Vi levererar alltid kompletta paket och nästan 
ingen form är omöjlig för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller 
standardmodell, ni bestämmer.
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Luftburen Exponering

Air Expo     artnr. 140-001 Kundanpassade produkter:

 

 - Enkel att montera

 - Kompletta lösningar

 - Riktigt bra produktkvalitét

 - Praktisk transpor tbag och rep ingår

TCT produktion erbjuder produkter som ger uppblåsbar 
exponering. Detta används mycket inom idrott och börjar bli 
riktigt populärt. Vi levererar alltid kompletta paket och nästan 
ingen form är omöjlig för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller 
standardmodell, ni bestämmer.



FOLD-IT | TILLFÄLLIG EXPO
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Med smidig hantering och enkel montering passar denna produkt perfekt för 
utomhusexponering. Golfvärlden är mycket nöjda med detta!
Inga klumpiga stativ behövs, fästes i marken endast med små jordspett.

- Ihopvikt är Fold-It endast 10mm
- Storlek produceras efter önskemål
- Tryck appliceras på en eller två sidor

- 200x50cm
- 200x70cm
- 300x50cm
- 300x70cm

Fold-It är vår senaste utveckling i EasyExpo-sortimentet
för tillfällig exponering

StandardstorlekarMonteringsanvisning

Innehåller:
 - Jordspik (6st)
 - Bricka (4st)

Gör såhär:
Vik ut kanterna med hålen i och placera
skylten på marken med önskad lutning.

Trä sedan 4 st jordspikar genom brickorna
och fäst de yttersta hålen i marken.
Tryck därefter ned de 2 resterande jordspikarna
utan brickor i de mittersta hålen.

Kontrollera att spikarna sitter stadigt i marken.

1.

2.

3.



FLAGGOR & ROLL UP´S
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Mycket snygg och effektiv
exponering som vajar med vinden.

- Enkel att montera
- Bra tryckkvalitét
- Bra hållbarhet
- Påse och jordankare ingår

Mycket snygg och effektiv
exponering som vajar med vinden.

- Enkel att montera
- Bra tryckkvalitét
- Bra hållbarhet
- Påse och jordankare ingår

Enkelt sätt att exponera sig
på ett snyggt sätt.

- Enkel att montera
- Bra tryckkvalitét
- Bra hållbarhet
- 85x100cm & 100x200cm

Beachflag “Droppen” Beachflag “Fenan” Rollup´s

Hör med oss för fler varianter och storlekar



ASFALTSDEKAL
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För asfalt har vi tagit fram en mycket stryktålig 
klisterdekal som tål hårda tag. Utvecklad för
utomhusarrangemang och tävlingar.

- Slitstark laminerad vinyl
- Godkänt halklaminat
- Enkel montering
- Extremt tålig

Dekaler för asfalt



STÄLLNINGAR & STATIV
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- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion
- Transporteras som platt paket
- Perfekt till mobil hantering

- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion
- Tryck på en eller två sidor
- Perfekt till mobil hantering

- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion
- Tryck på en eller två sidor
- Perfekt till mobil hantering

EXL fast banderoll 300/600

EXL Arena 300/600

EXL Staket 300/600



STÄLLNINGAR & STATIV
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- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion
- Transporteras som platt paket
- Snygg i TV

Pressväggsduk till EXL-stativen.
Levereras färdigsydd för enkel
uppsättning.

- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion
- Ihopfällbar
- Perfekt till mobil hantering

- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion
- Transporteras som platt paket
- Snygg i TV

Pressvägg Plexi

Endast duk

Pop Up

EXL Pressvägg

EXL-system är plast-/glasfiberställnin-
gar som ni själva väljer storlek och 
form på. Vi specialanpassar dessa för 
er arena/anläggning.
En fördel med systemet är att 
enskilda delar kan bytas ut och
ersättas vid önskemål, 
även dessa levererar vi.
Ett kostnadseffektivt system!

EXL-System
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En klassisk reklampelare 
som används flitigt i 
exponeringssamanhang.

- Lättviktskonstruktion
- Enkel att transportera

I monterpaketet ingår
2 st rollups och en monter.
Alla delar packas i montern vid
transport som enkel “resväska”
på hjul.

- Enkel att montera & placera
- Bra & tydlig exponering

Mycket smart sätt att synas på.
Byt bara ut påsen och använd
igen på nästa evenemang.
Miljön är viktig.

- Enkel att montera & placera
- Lättviktskonstruktion

2 Stand Monterpaket Papperskorg



Papperskorg

SM
ART EXPONERING

19
Stående tygskylt med flexibel 
ram som enkelt viks ihop och 
transporteras i en mindre väska.
Snabb och smidig exponering.

Kuber, trianglar, cylindrar, mm.
Olika former för uppmärksammad 
exponering.

Vi formfräser kanalplast, wellpapp, 
dibond (aluminium), frigolit mm.
Dessa produkter specialanpassas 
efter kundens önskemål.

Easy Sign

Specialformer

Formfräsning



SM
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Vi formfräser kanalplast, wellpapp, dibond (aluminium), frigolit mm.
Dessa produkter specialanpassas efter kundens önskemål.

Nästan alla former och linjer är möjliga, hör med oss för offert.

Kravallstaketsöverdrag
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TCT tar fram bollställ till er idrott/sport.
Bollställen är anpassade för inomhusexponering men går givetvis
att använda utomhus vid milda förhållanden.
Mycket snyggt ställ med bra exponering.

Bollställ

“Mycket bra 
exponering för oss”

- Anders Ceasar  |  Svenska Spel



PLATTAN
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Smidig skylthållare i lättviktsaluminium för plana skivor.
- För 12 & 10mm skyltar/plywood
- Stryktålig
- Stapelbar

Plattan



Vi har i flera år producerat LED-reklam/animationer till en rad stora 
evenemang och företag i norden. Allt från statiska och enkla bilder till mycket 
avancerade filmer. Med vårt unika mallsystem blir produktionen mycket 
kostnadseffektiv.

TCT In Control
TCT IC är vårt nya koncept som förenklar ledarbetet för idrottsklubbar.
Vi tar över ledet från att producera animeringen till att lägga upp 
spellistor och filer rakt in i er led. Ni trycker endast på play!

Rådgivning & upphandlingskonsultation:
Vi har gedigen erfarenhet och våra tekniker hjälper
till att hitta rätt LED-system för ert ändamål i kvalitét och prisklass.

Animering & helhetsuppdrag

LED-system
TCT produktion har lång erfarenhet av LED-system och arbetat med �era olika system. 

Senaste åren har vi fokuserat våra serviceåtaganden till att arbeta med 

endast Leyard’s produkter i norra Europa.

Vi har i �era år producerat LED-reklam/animationer till en rad stora evenemang och företag.

Partners och kunder:

Animering:

Våra duktiga gra�ker hjälper er med att ta fram LED-animationer. 

Inte bara till våra egna system utan också för andra skärmar.

Service & support:

Vi har gedigen erfarenhet av LED-system och våra tekniker hjälper 

till att serva och underhålla produkter inhandlade via våra partners.

LEDPRODUKTION
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IDROTTENS REKLAM
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Order telefon: 0522 - 63 65 05   |   Order mail: print@tctproduktion.se

 

Vi öppnade 2009 portarna för vår reklambyråverksamhet 
åt idrotten. Vi hjälper numera flera klubbar, föreningar och 
evenemang med att snygga till deras grafiska profil. Vår 
duktiga designavdelning ser till att ert försäljningsmaterial 
blir i toppklass. Att skicka ett word-dokument funkar. Men 
om du inte nöjer dig med att det bara funkar utan vill att 
de blivande sponsorerna ska känna känslan av ert profes-
sionella sätt att arbeta är vi ert bästa verktyg.

Idrottens Reklambyrå

Våra reklambyråtjänster
- Affischer
- Broschyrer
- Logotyper
- Planskisser
- PowerPoint mallar
- Bildmontage
- Annonser
- Programblad-Layout
- Reklam- / informations-film
- m.m.

VASA
Health and Balance

NATURAL
BALANCE
HEALTH
BEAUTY

Blueberries

Återhämtningsdrycken 
Finns i Kylen

Vi öppnade 2009 portarna för vår reklambyråverksamhet
åt idrotten och hjälper numera flera klubbar, föreningar och
evenemang med att snygga till deras grafiska profil. Vår
duktiga designavdelning ser till att ert försäljningsmaterial
blir i toppklass. Att skicka ett word-dokument funkar. Men
om du inte nöjer dig med att det bara funkar utan vill att
de blivande sponsorerna ska känna känslan av ert professionella
sätt att arbeta är vi ert bästa verktyg.

Vanliga reklambyråuppdrag:
- Affischer
- Broschyrer
- Logotyper
- Planskisser
- PowerPoint mallar
- Bildmontage
- Annonser
- Programblad-Layout
- Reklam- / informations-film

Idrottens Reklambyrå



ÖVRIGT
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Snygg matta med fototryck.
Reklammatta för inomhusbruk.
Material: Filt.
Gummisula undertill.
Kan fås med klippt eller fållad kant.

Digitaltrycks med sublimeringstryck 
eller fototryck.

En bottenfärg och upptill max 9 
trådfärger. Kan även broderas med 
guld- och silverfärgade metalltrå-
dar, neontrådar eller andra 
specialtrådar.

Filtbotten, värmebaksida och 
plastbaksida finns som tillägg.

Finns i flera olika material och 
kvalitér. Även miljövänligare 
alternativ finns att tillgå.

Vi hjälper er med korrektur och 
uppläggning.

Tryckt matta Tygmärken Tryckt packtejp



Tryckt packtejp

TEJPKATALOGEN
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EVEN
T

IDROTT
BYGG

Beställ vår 
tejpkatalog



BAVSÄNDARE

TCT produktion
Gustafsberg 413
451 91 Uddevalla

TCT produktion
Gustavsberg 413
451 91 UDDEVALLA

Tel: 0522-63 65 10
www.tctproduktion.se

Fler produkter finner ni på www.tctproduktion.se


