’’Vi vil være din foretrukne
samarbejdspartner i Skandinavien
indenfor folietastatur, overlays og labels’’

FOLIETASTATURER
FRONTFOLIER
LABELS
ACRYLFORPLADER
VARMEFOLIER

Setiket producerer og leverer folietastaturer, frontfolier,
labels samt fleksible isolations- og varmefolier til en række
industrier.
Vi er specialiseret i hele processen fra ideudvikling, design
over konstruktion til produktion og salg.
Vores kunder er vores vigtigste aktiv, hvorfor kundens
behov altid er i fokus.
Med alt in-house gør vi det muligt altid at levere kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser, når behovet
opstår.

ISOLATIONSFOLIER
APPARATMÆRKNING
TAMPONTRYK
DISPLAYRUDER
3D FOTO-VISUALISERING
DIGITAL PRODUCEREDE
FRONTFOLIER
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Folietastaturer
Membrantastaturer

Labels
Etiketter
UL-/CULgodkendte

Fleksible
varmefolier

Hvorfor Setiket
Vores fornemste opgave er at indfri dine
forventninger ved at levere det forventede
produkt til den aftalte tid.
Et vigtigt aspekt for os er langvarige relationer
med vores kunder, dette sikrer de bedste
løsninger til enhver situation.
Performance er et kvalitetskrav for alle vores
arbejdsprocesser og betyder for os, at vi altid
leverer det ønskede produkt til den aftalte tid i
den krævede kvalitet.
For at leve op til dette har vi defineret følgende
nøgleord, som udtryk for dine forventninger til
samarbejdet med os:
• Kvalitet
• Leveringsevne
• Kommunikation
• Pris

Apparatmærkning

3D FotoVisualisering

Et af vore kvalitetsmål er at opretholde en
leveringsevne (faktisk leveret i forhold til
bekræftet levering) på min. 95%.
I 2016 var vores gennemsnitlige leveringsevne
95,0%
Vores succes hænger nøje sammen med vores
kunders succes - vi går derfor aldrig på kompromis.
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Produktion
Vort formål er at drive serigrafisk trykkeri i Danmark
med egen produktion af ydelser til industrien og
derigennem tilfredsstille vore kunders forventninger
og behov.

Frontfolier
Overlays

Al produktion foregår i vores egne produktionslokaler i Danmark.
Det skaber gode rammer for videndeling og fremmer
det tætte samarbejde mellem vore forskellige teams
og afdelinger indenfor
• Design / 3D konstruktion
• Tryk
• Laser / Stans
• Montage / SMD
• Digital produktion
• Test / Forsendelse

Kvalitet
Kvalitet og performance er nøgleord og en forudsætning for vores succes.
Vi har derfor implementeret vores eget kvalitetssikrings system, der som minimum lever op til kravene
i ISO 9001:2008.
En stor del af vore produkter er UL- og CULgodkendte og vi er godkendte til levering af
produkter til forsvarsindustrien og lever dermed op
til denne industris specifikke krav og standarder.

Displayruder/
Acrylforplader
Isolationsfolier

Tampontryk på
tekniske artikler

Digital producerede
frontfolier
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’’Vi prioriterer langvarige samarbejdsrelationer
og yder vores bedste for at opbygge og bevare disse.’’

Kontakt
Setiket A/S
Lillebaeltsvej 12
DK-6715 Esbjerg N, Danmark
Tel: +45 76 14 76 00
Mail: mail@setiket.com

Se mere om Setiket og vore
produkter på www.setiket.com
og YouTube.

Nøgletal
Regnskabsår: 01.05-30.04
1000 DKK / 1000 €:

2016/17

2015/16

2014/15

Overskud:
Egenkapital:

2.123 / 285
11.698 / 1.568

1.637 / 219
13.475 / 1.806

1.239 / 166
11.838 / 1.587

Soliditetsgrad i %

69,8

76,0

73,0
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