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Flere og flere bedrifter utstyrer sine 
medarbeidere med jakkeskilt. Det er en
hyggelig og praktisk ordning for både 
kunder og besøkende. Jakkeskilt skal være
tydelige, praktiske, stilige og profilerende 
- ta kontakt, vi hjelper deg med dine skilt.

Vi har produsert jakkeskilt i over 50 år og vært med fra de

første tunge, graverte messingskiltene til dagens moderne og

lette aluminiumsskilt.  Alt blir produsert på vår fabrikk i

Stavanger. Dette gir oss maksimal kvalitetskontroll  

og sikre leveringstider.

JAKKESKILT
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FARGENE
Våre jakkeskilt har svært få fargebegren-
sninger. Som standardsortiment har vi satt
børstet eller blankt gull, børstet eller 
blankt sølv/aluminium, og hvit. Imidlertid
bruker vi forskjellige teknikker både på 
bakgrunner og motiv. Vår nye ColorSign-
teknikk gjør at vi kan detaljstyre både
bakgrunns- og motivfarger - slik
at du får skiltet ditt helt etter
din egen smak. 

MOTIVENE
All tekst, logo og grafikk fremtrer

skarpt og fint. Vi bruker litt 
forskjellig teknologi alt etter 

behov. Ved å benytte vår   
ColorSign teknikk kan vi til

og med lage jakkeskilt med bilde.

RR-1  70x23 mm
RR-2  63x26 mm

RR-3  66x33 mm

RO-1  65x36 mm

SERIEN LEVERES I 4 STØRRELSER



MATERIALENE
Vekt er spesielt viktig på et jakkeskilt, målet er å
lage dem lettest mulig slik at de ikke «henger og
dingler» på antrekket - hvem husker ikke gamle
dagers tunge messingskilt?
Alle våre skilt produseres i tynnplate aluminium,
du merker faktisk ikke at du har dem på - selv på
en tynn skjorte eller bluse.
Ved å gi aluminiumet forskjellige overflater og
coatings skaper vi illusjoner av gull og sølv, 
børstet eller blankt - og en rekke andre effekter.

FESTENE
Våre jakkeskilt produseres med flere alternative fester 
- alle solide og enkle i bruk. Nålfeste er det tradisjonelle,
her har vi en type spesielt for London serien og en annen 
for Roma serien. Begge serier kan
leveres med doble pin-fester, 
eller det helt nye: magnet-
fester. Magnetfestene er
svært praktiske, men
vær oppmerksom
på at de veier litt
mer enn de andre 
løsningene.

LO-1  69x40 mm

LR-3  77x42 mm

LR-2  67x30 mm

LR-1  67x21 mm

SERIEN LEVERES I 4 STØRRELSER

Magnetfeste

Pin-feste

Nåler



Du har behovet,
vi har den riktige

løsningen

www.hoines.no

Hovedkontor Stavanger:
Box 9 Forus
4064 Stavanger
Tlf. 51 81 15 70
Fax 51 81 15 71
Mail: post@hoines.no

Salgskontor Oslo:
Box 453 Økern,
0513 Oslo
Tlf. 23 37 90 20
Fax 22 72 15 77
Mail: post@hoines.no

Buskerud:
Grønnlivn. 27,
3474 Åros
Tlf. 913 98 936
Fax 31 28 83 33
Mail: erik@hoines.no

Akershus:
Granittv. 1,
1970 Hemnes
Tlf. 913 98 923
Fax 63 85 86 66
Mail: vidar@hoines.no

Østfold:
Smedhusåsen 60
1570 Dilling
Tlf. 990 11 675
Fax 69 23 47 13
Mail: karina@hoines.no
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