lysstøperi

arbeidsarenaer

Våre lys:
LANGLYS, KUBBELYS OG KULELYS

Lys med og uten dekor, i mange farger og varianter. Se vår nettbutikk:
www.nipronord.no

PERSONLIGE LYS/LOGOLYS

Kubbelys med bilde av konfirmanten, brudeparet, dåpsbarnet. Firma logo/bilde.

AS Nipro
Nord-Odal

puter
lys

VÅRE VARER OG TJENESTER
BUTIKK
TRYKKERI
LYSSTØPERI
PAKKING
HÅNDARBEID
HJELPEMIDDELLAGER
PRODUKSJON AV SUDDIBUSSER

SUDDIBUSSER,

pose med 50 stk
effektive opptenningsruller

lerret
sbilder

personlige lys og trykksaker

AS NIPRO NORD-ODAL
Vallsetvegen 1
2120 Sagstua
Tlf. 62 97 10 15
www.nipronord.no
post@nipronord.no

PÅLITELIGHET
KVALITET
LEVERINGSDYKTIGHET
FLEKSIBILITET
GODE PÅ PRIS

hvem er vi?

trykkeri

Våre varer og tjenester:

Våre trykkeritjenester:

Butikken: Salg av egenproduserte lys, lerretsbilder, puter
og husflidartikler.
Trykkeriet: Kopiering, trykk på klær, etiketter, plakater,
skilt, konvolutter, visittkort, osv. Forstørring av bilder,
personlige bilder på lerretsramme.
Lysstøperi: Håndstøpte/dekorerte lys i mange vareianter,
logolys og lys med personlige motiv.
Utleie: Leie av selskaps/møte lokaler, arbeidskraft.
Renovasjon: Vi påtar oss levering av ditt avfall til GIRs
avfallsdeponi på Sandskogen.
Pakkeavdelingen: Her utføres pakking, merking og
utsendelse av varer og reklamemateriell.
Hjelpemiddellageret: Kommunens hjelpemiddellager
ligger hos oss. Vi henter og bringer!
PC Service: Vi kan rekonfigurere PCen din og hjelpe deg
med oppgraderinger.
Håndarbeid: Vi vever ryer og lager strikkeprodukter.
Vi kan hjelpe deg med mer enn du tror!

AS Nipro Nord-Odal er en vekstbedrift som ligger
sentralt plassert på Sand i Nord-Odal. Vi er ca. 40 ansatte
med det felles mål å gjøre kunden tilfreds. Bedriften
driver både produksjon og tjenesteytende virksomhet.

REKLAMETRYKKSAKER

Bedriftens primæroppgave er å dekke det lokale
behovet for attføring. Attføringsplassene er tiltenkt
personer som har mulighet til å gjeninntre i det
ordinære arbeidsliv etter arbeidstrening her hos oss.
Bedriften har også varig tilrettelagte arbeidsplasser.

KONTORTRYKKSAKER

Virksomhetsområde:
AS Nipro Nord-Odal satser på attføring gjennom
trykkeri, lysproduksjon, pakking og montering.

Utarbeidelse av trykksaker akkurat slik du
ønsker dem.

Bedriftens styrke:
Pålitelighet, kvalitet, leveringsdyktighet, fleksibilitet og
gode priser.
Vår oppfordring til deg:
Ta turen innom vår butikk for gode tilbud og en
hyggelig prat. La oss presentere våre produkter og
tjenester for deg.
Husk at ved å benytte deg av oss er du også med på å
muliggjøre et varig og godt attføringstilbud i
Nord-Odal.

Brosjyrer, trykk på klær og kopper,
etiketter, plakater, banner, hefter, klubbaviser.

Konvolutter, brevark, visittkort,
blanketter.

GRAFISK DESIGN

PERSONLIGE TRYKKSAKER

Kopiering, invitasjoner, bordkort, takkekort
til bryllup, dåp og andre spesielle anledninger, forstørrelser av foto, trykk på lerret,
klistremerker.

