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OM oss
CSN Media AS leverer skilt, dekor, messe- og displaysystemer, reklameseil, og
andre profileringsprodukter. Synliggjør ditt budskap gjennom god profilering.
Vi kan ta oss av alle steg i prosessen, fra det kreative arbeidet til ferdig montert
produkt.

produksjon
Vi har mange års erfaring fra ulike produksjonsteknikker. Alt fra sveising av stål
og aluminium, glassfiberstøping og 3D CNC fresing. Vi er meget kreative i forhold
til tekniske løsninger, lyssetting av produkter/skilt med LED, butikkdekorasjoner,
messer og events.

montering
Våre egne montører tar seg av alt fra foliering av bil til montering av store lysskilt
på fasade. Vi har tilgang til et stort nettverk av montører, som gjør at vi kan utføre
oppdrag over hele Norge, og løser de fleste utfordringer.

design
Mange av våre kunder har allerede ideer om hva slags skilt eller profilering de
ønsker, men trenger du forslag til design, kan du bruke vår in-house-design
service. La vår kreativitet løse dine behov.
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produkter
skilt

banner & flagg

Skilt kan produseres i de fleste materialer.
Spesialtilpassede skilt eller systemer til inne eller
utendørsbruk, med eller uten lys.

Print av store formater til utendørsbruk er
en effektiv og populær måte å synliggjøre
din logo eller budskap på. Vi printer en rekke
utendørsprodukter som fasadeseil, bannere,
scenetepper, pressevegger, flagg, skilt og
beachflagg.
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foliedekor

spesialløsninger

Foliedekor kan leveres i mangfoldige farger,
kvaliteter og strukturer, til bruk både inne og ute.
Alt fra små utskårede logoer og tekster, til store
printede bilder. Eller hva med en spesialdesignet
tapet? Kun kreativiteten setter grenser.

Ved bruk av CNC fres, laser -og isoporskjærer, kan
vi produsere unike løsninger. Vi har også utstyr
til plastbearbeiding og glassfiberstøping, og
produserer produkter i de fleste materialer.
I samarbeid med kunden utarbeider vi
reklamemateriell som skiller seg fra mengden.
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messe & displayutstyr

butikk & interiør

Vi leverer et bredt og variert utvalg av messeog displaysystemer, alt fra enkle moduler til mer
avanserte systemer. En messe er unik for hver
enkelt kunde, og det er viktig å ta hensyn til
kundens behov og ønsker, ikke minst med tanke
på gjenbruk.

Vi har mange varierte og spennende oppdrag. Alt
fra store, landsomfattende kampanjer i butikk,
til mindre oppdrag og produkter. Hvert enkelt
prosjekt er like viktig for oss. La oss koordinere
produksjon, leveranse og montasje.
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skilter
I et stadig mer konkurranseutsatt marked er det viktigere enn noensinne
å bli lagt merke til. Vi har levert innovative skiltløsninger i mange år.
Spesialtilpassede skilt eller systemer til både inne -og utendørsbruk. Med
eller uten belysning.
Vi kommer gjerne på en befaring for å se hvilke løsninger som vil være best
egnet kundens formål. Og vi lager fotorealistiske skisser i både 2D og 3D
som vil vise hvordan valgt løsning vil se ut på fasaden.

lysskilt

fasadebokstaver

akrylbokstaver

plateskilt

skiltsystemer

infoskilt

lyskasser

frittstående skilt

byggeplasskilt
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foliedekor
Foliedekor kan benyttes både ute og inne. Vi leverer alt fra
kampanjekvaliteter til høykvalitetsfolie, gjennomfarget eller printet
digitalt. Valg av riktig folie er viktig, og krever kunnskap og erfaring.
Foliedekor er viktig med tanke på å synes, og kan være alt fra små, enkle
merker, til virkelig å benytte flatens potensial som egen markedsføringskanal,
enten du vil ha kampanje over en gitt tid, eller ha dekor som sitter i årevis.
Vi kommer gjerne med designforslag, enten det er på kjøretøy, vinduer,
møterom etc, slik at ditt budskap blir presentert på best mulig måte.

bildekor

bussdekor

lastebil

Helfoliering

produktfoliering

kontorlokaler

båtdekor

vindusdekor

klistremerker
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Messe &
Displayutstyr
Vi leverer et bredt og variert utvalg av messe -og displaysystemer. Det meste
finnes som ferdige elementer, men kan også spesiallages i ønskede materialer.

messesystemer

Vi avtaler gjerne et møte med kunden, for å klargjøre behov og ønsker. Ofte
fins det flere ulike former og størrelser på messeprodukter som man kan velge.

Resepsjonsdisk

3D Messedesign

Leverer og tilpasser enhver messestand etter behov. Om

Tilpasses messestanden din. Velg mellom buet eller rett,

Vi kan lage en 3D tegning til din messestand, som vil gi

det er avanserte eller enkle moduler. Pakkes raskt og

kortere eller lengre etter behov.

oversikt fra flere vinkler.

enkelt i transportkasser .

popup standee display

KUBer

Enkelt og visuellt tiltrekkende display, med 2-sidig

Tilpassede kuber som er trykt på høykvalitets polyester,

Trykk dine egne beanbags/sakkosekker. Hver beanbag

budskap. Settes opp på sekunder, og kan produseres i

som er både vanntett og brannhemmende (B-1 sertifisert).

har sin egen glidelås og liner, som er fylt med

utallige former.

Messebord

popup vegger

rollup

pressevegg

takheng

tepper

polystyrenkuler. Størrelser opptil 180x140cm.

Eventtelt
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gatebukker

stjernetelt

parasoller

Få ditt eget reklametelt ferdig trykket med ditt budskap.

Hvis du er ute etter en telt som skiller seg ut.

Parasoller er helt perfekt til utendørs arrangementer.

Teltet monteres opp på kort tid. Leveres i 3 forskjellige

Leveres i 2 størrelser: Mini 10m og Basic 12m

Her har du hele overflaten til disposisjon, og kan lage

størrelser: 300x300cm, 300x450cm og 300x600cm

oppblåsbare løsninger Transportkasse/bord

beanbags

iøynefallende spennende motiver.

banner & flagg
Banner og flagg er den mest brukte visuelle kommunikasjonsløsningen.
Vi har lang erfaring med produksjon av banner, printer på flere ulike typer
materialer, og konfeksjonerer produktene etter kundens behov og ønske.
Beachflag tiltrekker seg oppmerksomhet. Vi tilbyr et stort utvalg av
størrelser, former og baser. Pga det brede utvalget av baser, kan beachflag
brukes på de fleste underlag f.eks. sand, snø, is, betong, gress etc. Systemet
er lett og holdbart, og lett og raskt å montere.
Backdrop/sceneteppe brukes som en iøynefallende dekorasjon, f.eks. på
musikkarrangementer, konserter, festivaler, teater m.m. Kan produseres i
ulike størrelser, med ulike oppsett og etterbehandling.

reklamebanner

fasadeseil

flagg/logoflagg

beachflagg

Pressevegg

innendørs bannere

opphengssystemer
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kioskflagg

konfeksjonering

e

book

spesialløsninger
CNC fres, laser -og isoporskjærer gir oss mulighet til å produsere
spennende og unike løsninger. I samarbeid med kunden utarbeider vi
reklamemateriell som skiller seg fra mengden. Fungerende prototyp eller
serieproduksjon.

isopor

akrylprodukter

messe

treverk

unike løsninger

plastbearbeiding

e

glassfiberstøping
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3d fres

lakkering

book

butikk & interiør
Alt fra enkle butikk -og produktskilt, til spesialproduserte display,
eller kanskje bare pynte opp kontoret med spesialdesignet tapet
på veggen, eller frosting på kontorvinduene – med en vri? Smarte
standardløsninger for kampanjeflater med hyppig utskiftning, eller
spesialproduserte one-of-a-kinds. Vi har fleksibiliteten og kompetansen
en god leverandør skal ha i dagens varierte marked.

kampanjer

veggdekor

akrylprodukter

dekorPLATER

utfreste bokstaver

isopor

spesialløsninger
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foliedekor

fototapet

e

book
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