Kyrka
Skyltar och utsmyckning för kyrkans alla områden i
brons, aluminium och mässing. Återskapning och
digital konservering av föremål med 3D-skanning
och 3D-printning.
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Ett modernt metallgjuteri
med stolta traditioner
När två företag blev ett! Rosengrens Metallgjuteri AB och Vetlanda Gjuteri AB
är numera Rosengren & Nilsson group AB.
Svenskt hantverk, flexibilitet och lyhördhet. Skyltning, utsmyckning, bokstäver
eller 3D-modellering. Vi är din partner när det kommer till att få fram kyrkan
och kyrkogårdens fulla potential.

Rosengren & Nilsson är
Rosengrens Metallgjuteri är ett företag med anor tillbaka

Vetlanda Gjuteri är ett företag som bildades 2001 av Rolf

till förra seklets början. Grundaren Julius Rosengren

och Jimmy Nilsson. Vi tillverkar bl.a. skyltar i aluminium

startade verksamheten 1909 på Limhamn. Vi tillverkar

och mässing till golf, kyrka, kommun, gårdar mm.

bl.a. konst, utsmyckning, skyltar och priser i brons.
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Kyrkan, en lugn och
trivsam plats
Här passar våra skyltar väl in. Med en stilren design i kombination med den
vackra sandgjutna metallen.

Vi har skyltar för allt från kyrkogården och församlings-

Kyrkan är en stilla och trygg plats och det är av stor vikt

hemmet till parkeringen. Den röda tråden som skapas

att hela upplevelsen går i dess tecken. Stilrent och med

uppskattas av besökarna och förenklar navigeringen

högsta svenska kvalité.

på området. Skyltsystemet ger ett sobert intryck som
välkomnar och visar rätt.
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Skyltning och utsmyckning till
alla kyrkans områden
Att skylta på rätt sätt är inte alltid det lättaste, men det är viktigt att besökarna
enkelt finner vad de söker. Vi hjälper er gärna med skyltning och utsmyckning
av er kyrkomiljö.
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Informationstavlor
Våra uppskattade informationstavlor finns i flera storlekar. Härdat kvalitetsglas, nyckellås
och LED-belysning med en överskylt av sandgjuten aluminium ger tydlighet sobert intryck.

Vägvisning
På många sätt hjärtat i besökarnas navigering. Ett tydligt och snyggt sätt att hänvisa och
informera om de olika platserna. Finns i flera olika utföranden.
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Skyltar
Informativa, hållbara och vackra. Noggrant utvalda former och storlekar som smälter in
i den vackra miljön.

Staket
Ett staket är ett vackert och stilfullt sätt att avgränsa. Vill ni ha ett helt nytt eller önskas en
replika av en äldre modell? Vi 3D-skannar, gör modeller och tillverkar.
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Den moderna tidens
lundar
Askgravlund eller askgravplats. Ett alternativ som blivit allt mer uppskattat. En skylt
med den avlidnes namn och årtal blir en fin minnesplats för de anhöriga. Det finns
möjlighet för skyltar i brons, aluminium och mässing. Utformningen har inga gränser
utan vi tillverkar det som passar just er.
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Aluminiumskylt lackad

Minnesvägg med aluminiumskyltar

Minnesvägg med belyst kristall

Kristallskylt

Minnesskylt patinerad brons

Minnesskylt patinerad brons

Minnesskylt patinerad brons

Linjetext patinerad brons

Minnesskylt patinerad brons

Minnesskylt patinerad brons
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Gravplatsens vackra
utsmyckning
Ornament, figurer, bokstäver och lyktor för gravstenen. Gravplatsen är ett viktigt
område och utsmyckningen av denna kan göras på många olika sätt. Här ser du ett
axplock av de detaljer vi har till denna rogivande plats.
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Figurer och Lyktor
Vackra och betydelsefulla figurer i sandgjuten brons eller aluminium. Här nedan
finns några exempel på hur de kan se ut.

Ornament
Dekorativa ornament i brons eller aluminium. Här nedan finns några exempel
på hur de kan se ut.
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Bokstäver i brons och
aluminium
Under årens lopp har vi samlat på oss bokstäver i många stilar och storlekar.
Dessa kan fås i olika behandlingar som patinerad brons och lackerad aluminium.
Vi tillverkar bokstäver och siffror efter önskemål och enl. gamla förlagor
Till några av vår tolv standardstilar erbjuder vi borrmall för montering.
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Bokstäver
Bokstäver i alla dess former vilka tillverkas i brons, aluminium eller nylon. Några av våra
standarsfonter kan fås med fasta dubbar på baksidan vilka passar för våra borrmallar.
Gå in på ”Bokstäver” på www.rngroup.se för att se utbud.

Brons

Nylon

Dubbar på baksida för
montering

Grönoxiderad brons

Gå in på www.rngroup.se för att se våra fonter

Tillbehör
Vi erbjuder ett komplett sortiment på borr och lim för montering av skyltar och bokstäver.
Digitala borrmallar för montering av bokstäver finns att ladda ner på www.rngroup.se.

Putsduk

Tagelborste (mjuk)

Fiberborste (hård)

Mässingsborste

Lim med 3 min. härdning

Borrmall
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Återskapande av gravutsmyckningar i patinerad
nylon.
Med tiden kan utsmyckningar behöva återskapas. Vi erbjuder digital konservering i
form av 3D-skanning. Om det underlaget inte finns kan vi återskapa efter fotografier.
I de bästa av världar finns bild-dokumentation från flera vinklar vilket bäddar för en
bättre återgivning. Men en 3D-skanning är såklart optimalt.
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Rekonstruktion av gravurnor,
Östra kyrkogården, Malmö
Vi fick i uppdrag att återskapa nio stycken vackra urnor. Urnor skapades digitalt som
därefter 3D-printades, patinerades och fylldes med betong.

Dokumentation av original
användes som förlaga.

3D-modellerade utskrifter i nylon,
patinerade och fyllda med betong.

Återställda!

Rekonstruktion av bronsrelief,
Östra Kyrkogården, Malmö
En pampig relief krävde sin närvaro på Östra kyrkogården. För att återskapa den behövdes
exakt passform, därför 3D-skannade vi stenen, reliefen modellerade vi efter ett fotografi.

Dokumentation av original användes
som förlaga.

Gravsten 3D-skannades för att få
rätt passform.

3D-modellering efter fotografi &
inskannad gravsten.

3D-utskrift i nylon.

Patinerad nylonutskrift.

Återställda!
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Våra anläggningar
Malmö

Vetlanda

Gottorpsvägen 56, 218 45 Vintrie

Hammargatan 3, 574 33 Vetlanda

Tillverkning:
Produktutveckling samt konst, skyltar och
utsmyckning i brons. 3D-skanning, 3D-printning
samt digitalberedning

Tillverkning:
Skyltar, infomationsskåp, vägvisning i framför allt
aluminium och mässing

Huvudkontor
Besök: Gottorpsvägen 56, 218 45 Vintrie
Post: Box 300 23, 20061 Limhamn
Tel: 040-152450
E-post: info@rngroup.se
www.rngroup.se

Produktion/Marknad
Jimmy Nilsson
0733-609817
jimmy.nilsson@rngroup.se

Ekonomi/Admin
Cristina Sandin
040-153450
cristina.sandin@rngroup.se

VD
Sören Rosengren
0737-086668
soren.rosengren@rngroup.se

Marknad/Försäljning
Robin Wallén Nilsson
0723-373650
robin.wallen.nilsson@rngroup.se

Följ Rosengren & Nilsson på sociala medier

