
Skilt / Folie 
R. Bergersen AS kan levere et komplett utvalg skilt spesielt tilpasset eksempelvis borettslag, 
kontorbygg, barnehager, skoler med fler. Vi fører alle typer skilt. Skiltene kan leveres i flere 
farger og materialer, og vi har eget verksted som kan spesialprodusere skilt om det skulle 
være behov for det. I tillegg er vi store på folie og har i dag kunder som bestiller jevnlig folie 
til bruk av profilering av merkenavn på eksempelvis containere, fasade på kontor- bygg og 
kjøpesentre.
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PRIVATRETTSLIGE SKILT

·  Gårdsplass skilt
·  Husordens regler
·  Hundehold/båndtvang
·  Søppel skilt
·  Parkerings skilt
·  Kamera overvåkning
·  Forbud/Påbud skilt

·  Skilt med eller uten ringeknapp
·  Lag ditt eget design
·  Mange farger og materiale
·  Flere festemetoder
·  Privatdører og kontor
·  Utskiftbare skilt

DØRSKILT

Vi har et stort utvalg av skilt til leilighetsdør, også med 
ringeklokke som integrert del av skiltet. På hjemmesiden 
vår finner du en skilt designer hvor du kan designe ditt 
eget skilt. Her kan du bl.a. skrive inn tekst, velge font og 
farge, laste opp bilder, velge grafikk, etc. Husk at vi også 
har skilt til kontordør, med utskiftbar tekst. 

POSTKASSESKILT

Vi leverer postkasseskilt til både «systemkasser» og til 
vanlige postkasser, og til både innvendig og utvendig 
bruk. Til systemkassene er skiltene tilpasset «lommene» i 
postkassen så de enkelt kan settes på plass. 

Kontakt oss for spesialavtale om du representerer et 
borettslag eller sameie. 

·  Mange farger og materialer
·  Lag ditt eget design
·  Valgfri festemetode
·  Enkel etterlevering
·  Høy kvalitet

Vi fører et komplett utvalg privatrettslige skilt. Privat- 
rettslige skilt benyttes ofte på private områder og på 
fellesområder i borettslag og sameier, på lekeområder, 
gangveier, parkeringsplasser etc. Skiltingens formål er å 
effektivt hindre uønsket ferdsel og at publikum respekter-
er gjeldende bestemmelser. Privatrettslige skilt skal ikke 
kunne forveksles med offentlige skilt i forhold til størrelse, 
form og farge.

BORETTSLAG  OG SAMEIER

·  Postkasseskilt
·  Ringeklokkeskilt
·  Husnummer
·  Oppgangsnummer
·  Etasjeskiller
·  Informasjonsskilt
·  HMS Skilt
·  Taktile skilt

Skilting av borettslaget er en viktig del av førsteinntrykket. 
Sørg for at dette blir godt gjennom informativ skilting i 
god design. Vi kan levere et komplett utvalg skilt spesi-
elt tilpasset borettslag. For å gjøre det enkelt har vi laget 
«skiltpakker» som du kan sette sammen etter eget øn-
ske. Skiltene kan leveres i flere farger og materialer, og vi 
har eget verksted som kan spesialprodusere skilt om det 
skulle være behov for det.
  

R. Bergersen ble etablert helt tilbake i 1972. Selskapet har siden 
vært en sentral aktør i Oslo innenfor lås og beslag til både privat 
og proffmarkedet. 

R. Bergersen er i dag landets største uavhengige leverandør innenfor sikker-
hetsløsninger og interiørbeslag. Selskapet har over 50 ansatte, og i tillegg til våre 
kompetente butikk og prosjektselgere har vi egen montasjeavdeling, egen IT-av-
deling for integrasjon og produksjon av elektroniske låssystemer, og en egen av-
deling for produksjon av systemnøkler og mekaniske nøkkelsystemer. Selskapet 
er lokalisert med lager, butikk og administrasjon på Alnabru i Oslo.

Besøk oss gjerne på www.rbergersen.no for å lese mer om våre løsninger og 
tjenester.

TOTALLEVERANDØR AV 
INTERIØRBESLAG OG 

SIKKERHETSLØSNINGER

HUSNUMMER OG NAVNESKILT

·  Skilt med refleks
·  Emaljeskilt
·  Moderne husnummer
·  Navneskilt borettslag
·  Gateskilt
·  Oppgangsnummer

Vi leverer husnummer- og navneskilt med refleksfolie. 
Det sørger for at skiltet er godt synlig selv i mørket. 

Hvis du ikke trenger refleks kan du velge våre nummerskilt i 
akryl /pleksiglass, eller du kan velge mellom våre mer «mod-
erne» utskårne husnummer og bokstaver i store størrelser.  



HMS SKILT

·  Brannskilt
·  Forbudsskilt
·  Rømningsveier
·  Nødutgang
·  Vannslange
·  Elektrisitet
·  Kameraskilt
·  Handicap symboler
·  Fareskilt

Vi har alle typer HMS skilt og kan gi deg råd om hvilke skilt 
som er nødvendig og hvor de bør plasseres. Vi tilbyr en ferdig 
«pakke» som inneholder både befaring i forkant og montering. 

R. Bergersen tilbyr et stort utvalg av varsel og fareskilt som 
overholder ISO Standard 7010 når det gjelder bruk av farger, 
utforming og piktogram på skiltene.

TRYGT OG ENKELT

·  Gratis befaring
·  Montering
·  Rådgivning ( HMS )
·  Etterlevering
·  Direktefakturering til beboer

Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for deg. Vi tilbyr derfor både 
gratis befaring og rådgivning som en del av jobben. Vi kan også 
montere alle produktene vi leverer hvis du ønsker det. Etter-
leveranser av eksempelvis beboerskilt (postkasse, porttelefon, 
leilighetsdør) tar vi med den enkelte beboer.  

FOLIE

·  Vindusdekor
·  Bildekor
·  Logoer
·  Containere/maskiner
·  Fasade

Som totalleverandør tilbyr vi også folie. Vi leverer bl.a reklame-  
folie til butikkvindu, dører, utstillinger, biler eller andre flater, 
folie for merking av containere og maskiner, og mye mer. Alt 
av skilt og folie produseres lokalt i vår skiltavdeling i Trond- 
heimsveien i Oslo. 

PORTTELEFONSKILT

·  Mange farger
·  Gjennomsiktige skilt
·  «Negativ» skilt

Velg et skilt som passer til porttelefonens design. Her er det 
mange muligheter til å gjøre et godt førsteinntrykk. Vi tilpasser 
oss alle typer porttelefonanlegg. 



R. Bergersen ble etablert helt tilbake i 1972. Selskapet har siden vært en sentral 
aktør i Oslo innenfor lås og beslag til både privat og proffmarkedet. 

R. Bergersen er i dag landets største uavhengige leverandør innenfor sikkerhetsløsninger og interiørbeslag. Selskapet har 
over 50 ansatte, og i tillegg til våre kompetente butikk- og prosjektselgere har vi egen montasjeavdeling, egen IT-avdeling for 
integrasjon og produksjon av elektroniske låssystemer, og en egen avdeling for produksjon av systemnøkler og mekaniske 
nøkkelsystemer. Selskapet er lokalisert med lager, butikk og administrasjon på Alnabru i Oslo.

Sikkehetsløsninger
Vi leverer og monterer flere typer adgangskontroll og porttelefon løsninger, slik at du kan velge den løsningen som passer 
for deg og ditt prosjekt. Vi leverer også alarmanlegg og systemer for kameraovervåkning. Våre kunder er alt fra privatkunder/
eneboliger til borettslag og sameier,  hoteller, boligselskaper og større næringsprosjekter.

Interiørbeslag
Vi kan tilby Norges største utvalg av interiørbeslag som f.eks. dørhåndtak, møbelhåndtak og baderomsutstyr. Her finner du 
produkter i alle prisklasser og i et stort utvalg varianter og overflater. Vi har et nært samarbeid med mange arkitekter slik at 
vi alltid et tidlig ute med de siste trendene. Våre kunder er privatkunder over hele Norge, men vi leverer også til større boli-
gprosjekter, hoteller og andre næringsprosjekter med høye krav til design, kvalitet og holdbarhet. 

Miljø og sikkerhet
R. Bergersen er sertifisert Miljøfyrtårn. Dette innebære bl.a. at de fleste av våre montasjebiler er elektriske. Vi stiller også krav 
til våre leverandører når det gjelder både miljø, etisk handel og arbeidsrettigheter. 

R. Bergersen er FG godkjent låsesmed bedrift. Vi er medlem i norske låsesmeder, og vi er godkjent for ansvarsrett av 
Direktoratet for Byggkvalitet. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å få en oversikt over komplette løsninger innen dekor 
og skilt for deg eller din bedrift, ring oss gjerne på telefon 22 04 07 50 eller send henvendelsen på 
e-post til POST@RBERGERSEN.NO

For åpningstider av våre butikker og besøksadresser, klikk deg inn på www.rbergersen.no

Velkommen til oss. 


