Vi levererar detaljer
från en annan tid.
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INSIGNIUM ingår i Elfwendahl Co AB

Insignium
Vi hjälper er sätta pricken över i.
Insignium har tre verksamhetsområden.
Beslag, armaturer & utsmyckning
Tillverkning och formgivning av detaljer för invändig
och utvändig utsmyckning av byggnader, lokaler och
rum.
Regalia och erkännanden
Vi tillverkar medaljer, belöningstecken, ordensband
och textilier med brodyr, där krav på kvalitet i arbetet
och utförandet är viktigt.
Formgivning/design
Vi hjälper med att utforma era tankar och önskemål
och bistår med goda och kloka råd. En bra idé och en
snygg detalj är sånt som man minns.

Beslag och armaturer.
Utförda i brons, mässing, förgyllt eller försilvrat.
Insignium levererar detaljer från en annan tid.
Detaljer till miljöer som n vill behandla med särskild omsorg och
detaljkänsla. Det kan röra sig om tidstypiska rum där karaktären
skall återställas och beslag och armaturer återskapas.
Detaljer som en gång i tiden fanns att köpa eller beställa men
som bara finns bevarade på bleka bilder.
Genom Insigniums globala nätverk av hantverkare erbjuds du nu
en möjlighet att återskapa, eller nyskapa vackra och detaljrika
föremål. Föremål med kararktär skulle en del människor säga.
Genom att använda den senaste tekniken och effektiv kostnadsstyrning erbjuder vi dig en möjligt att nytillverka unika utsmyckningar till överkomliga priser.
Kontakta oss om du vill veta mer, eller vill göra en förfrågan.
Uppdragen kommer annars från arkitekter, fastighetsförvaltare,
organisationer och privata sällskap. Men även vanliga människor
som bor eller arbetar i miljöer som de vill bevara.

Från belöningar till kollekthåvar.
Det är lika roligt att få som att ge. Insigniums verksamhetsområde är unikt eftersom vi anser att inte bara
traditionell profilreklam, utan även prydnader och
utsmyckningar förstärker identiteten hos beställaren,
genom att bidra till att skapa en bestående
upplevelse hos betraktaren. Den unika formen blir
därmed en konkurrensfördel som ger positiva
associationer som fortsätter att verka över
mycket lång tid – en tidlös investering!
Välkommen att kontakta oss om
även ni vill sätta pricken över i.
info@insignium.se

