
Kampanjknappar

Namnskyltar
Pins & skyltar

Skärbrädor
och mycket mer

Varumärke och profil



Sara

Quickbutton – Quality branding with passion! 

In almost 40 years, Quickbutton has supplied the world with name badges,  
campaign buttons, event material and other personalised branded products. 

Quality is our signature and it’s with true passion we create and deliver. Always. 



31-6000-30 31-6012-30R

Paul Sampleman Paul Sampleman 
Marknadschef

31-6010-20P

Paul  
Sampleman

Det lätta valet 
Namnskylt i aluminium som är mycket lätt och snygg. 
Finns i guld- eller silver finish.

31-6202-2231-6305-32R31-6318-22

Paul Sampleman
Paul  

Sampleman

Paul Sampleman 
VD

Naturlig skönhet
Trässtrukturer som väcker uppmärksammhet. Välj mellan fyra 
olika alternativ såsom Teak, Mahogny, Furu och Björk. 

31-9500-BIR 31-9516-MAH 31-9518-PIN

Paul  
Sampleman

Paul Sampleman

Paul Sampleman

CLASSIC

SPACE

TIMBER

Ett elegant uttryck
Namnskyltar i mässing är en klassiker som ger ett  
stilrent och sofistikerat intryck. 



31-2700-04 31-5100-01

Paul Sampleman

31-5001-04-30

Paul  
Sampleman

Paul  
Sampleman 
Säljare

Var elgant varje dag
Välj en namnskylt som sticker ut och gör ett elagant intryck. Tillverkat av 
ABS kvalitet med en yta av Epoxyemalj, det gör den extra tålig mot repor. 

Sätt färg på din vardag 
Lika hållbar och elegant som Epoxyline fast mer färglad med sin 
metallic effekt.

31-8016-04-5131-8000-04-20 31-8018-04-30

Paul Sampleman

Paul Sampleman

Paul  
Sampleman

31-8015-0420-59M 31-8016-0420-54M 31-8018-0420-56M

Paul  
Sampleman

Paul  
Sampleman

Paul Sampleman

EPOXYLINE  
METALLIC

FLAT Variation förnöjer
Stilfull och lättsam namnskylt med en slitstark yta. 

EPOXYLINE



Lyft kundernas image 
Namnskylt som lyfter intrycket flera steg. Det matta transparenta akrylmaterialet 
ger ett skuggspel som med sitt djup framhäver en personlig utstrålning.

För tuffa miljöer 
Framtagen speciellt för dig som arbetar i tuffa och utsatta miljöer.  
Finns med antingen högblank eller antireflexbehandlad yta. 

31-3018-01 31-3016-04 31-3015-20
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Paul Sampleman
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31-4500 31-451831-4505

Paul Sampleman
Paul Sampleman

Gör dig unik!
Utöver vårt breda standardsortiment kan vi även erbjuda en mängd 
specialtilllverkade namnskyltar i plast av ABS kvalitet. 
Skicka in en förfrågan med din idé, så anpassar vi efter dina önskemål.

TOUGH

ACRYLINE

DESIGN



En smidig storsäljare 
En gynnsam och enkel lösning som blivit till en toppsäljare.  
Tillverkat av ABS kvalitet. Öppningsbar för utbytbara namn. 

Flexibilitet som syns
En vidareutvecklad variant som är både populär och flexibel. Den är 
metalliserad i ABS-plast med aluminiumfront som skapar det lilla extra. 
Öppningsbar för utbytbara namn. 

31-536936-20-22 31-536942-20-32

31-5300-01 31-5301-04-30

Praktiskt och enkelt
De praktiska namnskyltarna i plast med ABS kvalitet. Finns med 
spår för namntejp till 9- eller 12 mm.

31-5200-04-30 31-5201-01

WINDOW

METAL  
WINDOW

WRITE



NAMNSKYLT I LÄDER  
Vi utökar vårt breda sortiment av namn-
skyltar med skyltar i veg. naturläder. 
Gravyr för logga och namn.

58 mm Ø

Stick ut från mängden, 
se till att synas!



27-128900

PIZZATALLRIK

27-128900

DRYCKESUNDERLÄGG
Genuina dryckesunderlägg gjorda av läder, 
gravera er logga och gör dem personliga 
med unika namn. 

Till matlagningsaktiviteten!

Pizzatallrik i svensk ek, 
38cm diameter
60-6100



Gravera med varumärke eller namn. 
Mått 400x300x30 mm

60-4100

Rustik och genuin trälåda i ek.
4-fack för önskade tillbehör till 
grillkvällen. I måtten:295x175x210mm.

60-5100

TRÄLÅDA I EK

60-6000

TAPASBRICKA I EK

SKÄRBRÄDA I EK

60-4100

Gravyr för varumärke eller med personliga 
namn. Tillverkad i ek.
I måtten 460x140x14 mm. 



34-65564-22 
Aluminium

34-66455-22 
Aluminium

34-66455-30 
Mässing

34-66455-NAT 
Trä



34-65564-NAT 
Trä

34-65564-NAT 
Trä

34-65564-30 
Mässing

34-65564-LEA 
Veg. naturläder

Exklusivt eller genuint, välj material som passar din 
väska allra bäst. Att sätta namn och varumärke på 
väskan kan inte bli mer enkelt. 

BAGAGETAG



Små detaljer, stort intryck

31-6950-04-30 

Paul Sampleman

31-6970-01-54

Paul Sampleman
Marknadskoordinator

Pin magnet
Deluxe clutch

rounded Cufflink Butterfly pin Stick pin

Visa vem du är
SKYLTSYSTEM

PINS



Kom igång redan idag!
Vi hjälper er komma igång. Uppsättning av system med din profil och varumärke, uppsättning av kundkonto samt  
användarnamn/lösenord och beställningslänkar. Våra system är kostnadsfria för dig som återförsäljare. 

Två olika system!
För små/medelstora företag, med lägre volymsbehov är BadgeTrack att föredra. Gemensamt bestämmer ni önskad  
lagervolym. Vi producerar dessa och lägger på lager för framtida avrop. Vi producerar utefter avrop och levererar  
direkt till mottagaren.  Allt förbetalt! 

För de större företagen med mer återkommande volymsbehov är BadgeLink rätt system. Uppsättning av företag med  
flertalet olika leveransadresser, kostnadsställen osv.  Namnskyltarna prissätts som ett all inclusive-pris och varje avrop  
genererar en beställning och en händelse som månadsrapporteras till dig som ÅF för vidare fakturering till din kund.   
Vi producerar utefter inkommande avrop och levererar inom 48h.

BadgeLink & BadgeTrack
Ditt system för dina kunders namnskyltar, skyltar, pins mm. Genom dessa skräddarsydda avropssystem  
kan dina kunder enkelt underhålla just sitt behov av namnskyltar. Mindre administration, ökad kontroll  
och snabbare leveranser. 



Storleksguide för våra standard namnskyltar

31-6003 
74x36 mm

31-6010 
60x19 mm

31-6012 
60x26mm

31-6014 
60x30 mm

31-6015 
60x32 mm

31-6000 
59x34 mm

31-6018 
62x32 mm

31-6101 
64x30 mm

31-6105 
75x17 mm

31-6016 
68x25 mm

31-6202 
68x25mm

31-6303 
54x37mm

31-6305 
59x34 mm

31-6318 
62x32 mm

31-9500 
59x34 mm

31-9515 
60x32 mm

31-9516 
68x25 mm

31-9518 
62x32 mm

31-8000 
59x34mm

31-8015 
60x32 mm

31-8016 
68x25mm

31-8018 
62x32mm

31-8025 
80x25 mm

31-4500 
59x34 mm

31-4505 
70x30mm

31-4518 
62x32 mm

31-4555 
Ø 55 mm

31-3000 
59x34 mm

31-3015 
60x32 mm

31-3016 
68x25 mm

31-3018 
62x32 mm

31-5300 
67x34 mm

31-5301 
67x40mm

31-5302 
67x48 mm

31-5900 
69x42 mm

31-536942 
69x42 mm

31-536936 
69x36 mm

31-2905 
60x37mm

31-4905 
80x35mm

31-5200 
70x34 mm

31-5201 
70x40 mm

31-2700 
70x25mm

31-2705 
75x25 mm

31-2800 
85x30mm

31-5000 
68x36 mm

31-5001 
59x34mm

31-5100 
70x34mm

31-5101 
70x40mm

31-1056 
56x56 mm

Classic

Space

Timber

Flat

Epoxyline/Epoxyline metallic

Tough

Acryline

Window

Metal Window

Write

Design 
Bara fantasin sätter gränsen

31-6314 
60x30 mm



Environmental policy - In Quickbutton Badges AB
In all our product development, we will take the 
overall environmental impact into account and strive 
to use materials that have a low impact. We will 
influence our suppliers so that they contribute to 
the application of our environmental policy outside 
our immediate surroundings as well. Via training and 
information, our staff will maintain their environme-
ntal awareness so they can perform their tasks in an 
environmentally-friendly manner. In our work, we will 
have an open attitude to customers, suppliers, public 
authorities and the general public.
 
Code of conduct - General principles   
Quickbutton recognises the ten principles in the UN Global 
Compact and works to promote them in the communities 
and environments in which we operate. In order to comply 
with these general principles, Quickbutton has defined the 
following maxims:

Quickbutton will comply with the laws, ordinances and 
standards that apply in countries in which the company 
operates. Operations will be conducted with a high 
level of integrity, morality and with responsibility for the 
company’s actions. Quickbutton respects the UN Univer-
sal Declaration of Human Rights and we assume respon-
sibility for maintaining the rights of the employees and 

of society in the company’s operations. We will work 
actively to ensure that the company’s suppliers comply 
with the principles in Quickbutton’s Code of Conduct. 
 
Core values - Focus on the customer 
Knowing about our customers’ business allows us to 
focus on creating added value for our customers. Our 
focus is on customers and customer benefit throug-
hout the value chain: from product development to 
purchasing and production to sales and services. 
 
Respect for the individual 
Quickbutton identifies and uses all of the employ-
ees’ knowledge, experience and effort to achieve 
constant improvements in the operations. Inspiration 
and new ideas are born in our everyday work, while 
our employees also develop their skills. This guaran-
tees improved quality, efficiency and job satisfaction. 
 
Quality 
High quality in products and services is essential if our 
customers are to remain satisfied. By knowing its custo-
mers’ needs, Quickbutton is able to develop its products 
and services continuously. Nonconformities are seen as a 
valuable source of quality improvements and are utilised in 
the company’s processes.



info@quickbutton.com 
info@quickbutton.no 
mail@quickbutton.dk 
myynti@quickbutton.fi

www.quickbutton.se 
www.quickbutton.no 
www.quickbutton.dk 

www.quickbutton.fi

+46 (0)474 488 40 
+47 40 61 84 00 
+45 49 13 89 81 
+358 9 7740 680

Sweden 
Norway 
Denmark 
Finland

Quickbutton Badges 
Contact your nearest office for more information
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