
Hantverkarna närmar sig målgång. 
Tryckcentrums nya lokaler ska 
bli klara att ta emot maskiner 
och medarbetare. Dagarna före 
jul börjar den nya inredningen 
monteras. De sista detaljerna 
justeras. Ur allt detta, ett orga-
niserat kaos, växer en rationell 
arbetsplats fram. 

Den är i lika hög grad anpassad 
för effektiv produktion av högsta 
kvalitet som välkomnande till Tryck-
centrums kunder oavsett om det 
handlar om yrkeskläder, tryckeri-
produkter eller fordonsdekor.

Investering i rätt tid
Allt detta sker mitt i den största 
ekonomiska krisen sedan börs-
kraschen för tiotalet år sedan.

– Vi tror på framtiden, säger Tryck-
centrums VD Ulf Dunér. Därför 
vågar vi göra den här investeringen 
just nu. Vi är övertygade om att  
vi ska finnas på plats med full  
kapacitet när krisen planar ut och 
vi åter får chans att arbeta under 
normala förhållanden.

De nya lokalerna har producerats 
under hösten. Det har gått planenligt.

– Självklart finns där detaljer som 
rättas till, men på det hela taget har 
allt fungerat väldigt bra, säger Ulf 
Dunér.

Högt tryck på produktion
Det ska också noteras att Tryck-
centrum håller produktionen igång 
också under flytten till nya lokaler. 
Efter semestrarna har efterfrågan 
varit stor och maskinerna hålls 

igång med minsta möjliga uppehåll 
för att flytta dem. 

– Alla har verkligen ställt upp, 
anställda och inhyrd personal, för 
att vi ska klara den stora omställ-
ningen, säger Ulf Dunér. 
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Intensivt jobb under helgen
Ur kaos skapas ordning

Tryckcentrum har nu samlat de tre varumärkena Print, Skylt & Dekor och Arbetskläder  
i ett gemensamt bolag med samlad produktion. I nya ändamålsenliga lokaler erbjuder vi  
vårt helhetskoncept av högsta kvalitet. Välkomna till Tryckcentrum på Blyvägen 6 i Torskors.



Yngst i familjen är butiken med 
arbetskläder. Under ett drygt år 
har vi utvecklat verksamheten 
efter förvärvet av RC Reklam. 

Samspelet mellan kvalitetskläder, 
textiltryck och broderi är viktiga 
framgångsfaktorer. Detsamma 
gäller vår närhet till kundkretsen. 
Närservice med snabba leveranser 
är ett allt viktigare konkurrensmedel 
för att knyta långsiktiga affärsrela-
tioner.

Tryckcentrum har genom den nya 
anläggningen helt nya möjligheter 
att exponera ett brett varuutbud. 
Välkommen in i butiken!

I den nya printhallen samlar vi 
allt från storformatprintning 
till textiltryck digitaltryck och 
bokbinderi. 

Med den uppdaterade maskinparken 
är Tryckcentrum rustat för att möta 
både dagens och morgondagens  

efterfrågan på printning. Det handlar 
om högkvalitativt tekniskt utförande 
inklusive klammerhäftning eller lim- 
bindning, liksom självklart också rätt 
pris för kundanpassad produktion. 

Kort sagt: Rätt produkt vid rätt 
tidpunkt till rätt pris.

Print - Rätt kvalitet i rätt tid

Skylt & Dekor - Monteringshall med klass
Den nya monteringshallen 
rymmer tio fordon, ett lyft för 
produktionen av fordonsdekor. 

Den var tidigare utspridd på flera 
platser. Ren miljö med rätt tempe-
ratur är viktiga förutsättningar för 
arbetet med högsta kvalitet. Det 

betyder också en starkt förbättrad 
arbetsmiljö för våra anställda.  
Närheten till printningen är ännu 
en förbättring kopplad till kvalitet 
och korta ledtider. Vi arbetar mål-
medvetet med sikte på leveranser 
’’just in time’’.

Arbetskläder
Närhet kvalitet
och service
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