
Golf

Skyltar till golfbanans alla områden.
 Svensktillverkad sandgjuten kvalité 

som syns och känns.
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Ett modernt metallgjuteri 
med stolta traditioner

När två företag blev ett. Vetlanda Gjuteri AB och Rosengrens Metallgjuteri AB 

är numera Rosengren & Nilsson group AB.

Svenskt hantverk, flexibilitet, lyhördhet och med en ständig önskan att hitta 

just er bästa skyltlösning. 

Vi är din partner när det kommer till att lyfta golfbanan och klubbområdet med 

stilfulla skyltsystem av högsta kvalité.

Rosengren & Nilsson är

Rosengrens Metallgjuteri är ett företag med anor tillbaka 

till förra seklets början. Grundaren Julius Rosengren  

startade verksamheten 1909 på Limhamn. Vi tillverkar 

bl.a. konst, utsmyckning, skyltar och priser i brons. 

Vetlanda Gjuteri är ett företag som bildades 2001 av Rolf 

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

och mässing till golf, kyrka, kommun, gårdar mm.
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Vårt unika kassettsystem, som vi är ensamma om, är 

enkelt och kostnadseffektivt vid banförändringar. Istället 

för att byta hela skylten kan du byta informationen som 

ev. ändras.

Har du en egen idé kring hur just era skyltar skulle kunna 

se ut? Kontakta oss så tar vi gemensamt fram ett förslag 

på hur vi lyfter just er klubb på bästa sätt.
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Teeskyltar

Teeskyltar är en stor del av besökarens upplevelse, en stilren, snygg och tydlig skylt 

ger spelaren det självförtroende som behövs när de längre klubborna åker fram.



Teeskyltar

Att skylta rätt kan vara lika svårt som att slå en lång drive mitt på fairway.

När spelarna behöver hjälp vänder de sig till en PRO.

När klubben behöver hjälp med skyltar vänder de sig till oss.
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Banskyltar
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En tydlig skyltplan i rätt storlek, form och utseende.

Skyltar som placeras rätt höjer upplevelsen för alla golf-

spelare.

Det är lätt att bli hemmablind. Medlemmarna har inga 

problem att hitta runt den gräsbeklädda slingan men desto 

svårare kan det vara för Greenfee-gästerna.

Våra banskyltar ger besökaren den information som behövs. Snyggt, stilrent och på 

bästa sätt. Det är viktigt att slå ut från rätt ställe.
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Skyltar till banor

Våra banskyltar hjälper spelarna att hitta rätt och få en trevlig upplevelse. 

En liten men uppskattad del i jakten på birdies.



Teemarkeringar
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Teemarkeringarna profilerar klubben och ger spelarna 

information om var de ska slå ifrån på ett stilfullt sätt. 

Har ni egna idéer? Kontakta oss så hittar vi er lösning. 

Du har väl inte missat vår ”broken-tee”? Ett snyggt och 

smidigt sätt att minska antalet brutna peggar som ligger 

kvar på tee.

Teemarkeringar visar tydligt varifrån man skall slå ut. Färg eller Hektometersystem, 

vi hjälper er med båda!
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Teemarkeringar som du vill ha dem

Teemarkeringar visar tydligt utslagsplatsen. 

Färg eller Hektometersystem, vi hjälper er med båda.



Klubbområde & övrigt
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Riktningsvisare, Next Tee, Informationsskåp, Längsta 

Drive, Närmast Hål eller en Informationsskylt? 

Vi hjälper er med precis det ni behöver.

Det finns stora möjligheter att styra utseende, form och 

layout. Klubblogga, typsnitt, storlek eller form?  

Det ni önskar, tar vi fram.

Skyltar som välkomnar, bemöter och hänvisar besökare och spelare för bästa 

möjliga upplevelse.
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Skyltar till klubbområde
Du har sju sekunder på dig att skapa ett gott första intryck. 

Vi hjälper dig att utnyttja de sju sekunderna på absolut bästa sätt.

Övrigt
Har du egna idéer och förslag? Tillsammans tar vi fram kreativa lösningar och produkter till er klubb. 

Vi hjälper er med allt från bag-brickor till priser i kristall.



Huvudkontor
Besök: Gottorpsvägen 56, 218 45 Vintrie

Post: Box 300 23, 20061 Limhamn

Tel: 040-152450

E-post: info@rngroup.se

www.rngroup.se

Våra anläggningar

Följ Rosengren & Nilsson på sociala medier

Vetlanda
Hammargatan 3, 574 33 Vetlanda

Tillverkning:

Skyltar, infomationsskåp, vägvisning i framför allt 

aluminium och mässing

Malmö
Gottorpsvägen 56, 218 45 Vintrie

 

Tillverkning: 

Produktutveckling samt  konst, skyltar och 

utsmyckning i brons. 3D-skanning, 3D-printning 

samt  digitalberedning

Försäljning/Produktion

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

Försäljning/Marknad

Robin Wallén Nilsson

0723-373650

robin.wallen.nilsson@rngroup.se


