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Skiltagerð og 
merkingar
Pmt – allt til merkinga 
og pökkunar

Fjölskyldufyrirtækið Pmt býr 
yfir 40 ára reynslu á íslenskum 
markaði. Það sérhæfir sig í 
öllu sem viðkemur pökkun og 
merkingum með fullkomnasta 
tækjabúnaði sem völ er á. ➛2

Oddur Sigurðsson er framkvæmdastjóri Pmt og alnafni afa síns sem stofnaði fjölskyldufyrirtækið sem hét í upphafi Plastprent og síðar Plastos á fyrstu áratugunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Saga Pmt hófst fyrir sextíu 
árum þegar afi minn og 
nafni, Oddur Sigurðsson, 

stofnaði Plastprent og hóf fram-
leiðslu áprentaðra plastpoka í 
bílskúrnum heima hjá sér,“ segir 
Oddur Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Plasts, miða og tækja (Pmt) 
um einstakt fjölskyldufyrirtæki 
afa síns.

„Árið 1974, eða um tuttugu árum 
síðar, byrjaði afi aftur frá grunni 
í sama bílskúrnum með Plastos, 
sem síðar var skipt upp í tvö fyrir-
tæki; Plastos umbúðir, sem var 
síðar selt, og Plast, miða og tæki 
(Pmt), sem er í eigu fjölskyldunnar. 
Starfsemin er töluvert breytt frá 
því í upphafi og nú leggjum við 
til dæmis meiri áherslu á bréf-
poka í stað plastpoka,“ upplýsir 
Oddur um fjölskyldufyrirtækið 
Pmt sem afkomendur Odds reka 
nú og hefur yfir 40 ára reynslu á 
íslenskum markaði.

„Meginstarfsemi Pmt er að 
prenta límmiða og umbúðir, enda 
erum við með fullkomnasta tækja-
búnað sem völ er á til prentunar 
á miðum og umbúðum. Pmt er 
einnig með vogir, pökkunarvélar 
og ýmsar lausnir til merkinga á 
vörum sem geta lækkað fram-
leiðslukostnað hjá fyrirtækjum,“ 
útskýrir Oddur.

Allt fyrir pökkun  
og merkingu
Pmt sérhæfir sig í öllu sem við-
kemur pökkun og merkingu.

„Í prentsmiðjunni eru prent-
aðar allar gerðir af límmiðum og 
umbúðum til pökkunar. Einnig er 
hægt að fá áprentuð límbönd til 
að loka kössum sem er hagkvæm 
og góð auglýsing fyrir fyrirtæki,“ 
upplýsir Oddur.

Pmt býður einnig upp á staf-
rænt prentaða límmiða og selur 
lím miðaprentara ef fyrirtæki vilja 
prenta límiðana sjálf.

„Við bjóðum upp á límmiða-
prentara frá Zebra og Godex sem 
prenta á hitanæma límmiða og 
allar gerðir límmiða með sér-
stökum prentborða. Einnig lím-
miðaprentara frá QuickLabelSys-
tems sem geta prentað litmyndir 
í frábærum gæðum. Þá er Pmt 
umboðsaðili fyrir NiceLabel-lím-
miðahugbúnað sem auðveldar alla 
uppsetningu á límmiðum og getur 
jafnvel feitletrað ofnæmisvalda 
sjálfkrafa, eins og reglugerðir 
kveða á um í dag,“ útskýrir Oddur.

„Fyrir þá sem þurfa einfaldlega 
að verðmerkja eða dagsetningar-
merkja vörur sínar erum við með 
verðmerkibyssur og dagsetninga-
byssur frá Hallo og OpenData. 
Jafnframt er hægt að fá dagsetn-
ingastimpla eða Reiner-hand-
prentara til að stimpla eða prenta 
beint á vöru, sem og verðmerki-
byssur, verðmerkimiða, festi-
byssur fyrir föt, pokalokunarvélar, 
límmiðaprentara og límmiða í 
ýmsum stærðum og gerðum á 
pmt. is,“ segir Oddur og einnig er 
hægt að panta stafrænt prentaða 
miða og hlaða upp útliti límmið-
ans í vefversluninni pmt.is.

Stimplað í hálfa öld
Fyrir rúmu ári keypti Pmt fyrir-
tækið Boða stimplagerð. Jókst þá 
enn frekar vöruúrvalið og er Pmt 
nú umboðsaðili fyrir gæðastimpl-
ana frá Colop og Reiner.

„Boði stimplagerð á rætur sínar 
að rekja til ársins 1968 og er því ein 
elsta og stærsta stimplagerðin á 
Íslandi með gríðarmikla reynslu. 
Nú er vinsælt að kaupa bréfpoka 
hjá okkur og stóran stimpil til að 
merkja þá en með því fæst gamal-
dags útlit á prentun og hægt að 
spara umtalsverðar fjárhæðir 
miðað við að kaupa bréfpokana 
áprentaða,“ upplýsir Oddur.

Stimplarnir frá Colop eru 
þekktir fyrir mikil gæði og eru í 
notkun hjá flestum fyrirtækjum. 

Dyramerkingar og skilti af öllu tagi eru meðal þess sem Pmt hefur sérhæft sig í. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hjá Pmt fást stimplar og límmiðar fyrir öll hugsanleg tilefni og ólíkar þarfir.

Í verslun Pmt á Krókhálsi fæst mikið úrval af pokum og límmiðum.

Framhald af forsíðu ➛

Pmt selur 
þrykki tangir 
til að þrykkja 
innsigli á lím-
miða. Ennig 
er hægt að 
kaupa stimpla, 
límmiða og lím-
miðaprentara 
ef fyrirtæki vilja 
prenta límmið-
ana sjálf.

Reiner sérhæfir sig í númera-
stimplum, fylgiskjalastimplum og 
bókhaldsstimplum.

„Ein helsta nýjungin frá Reiner 
er að nú er hægt að fá alls kyns 
rafræna stimpla (handprentara) 
til að merkja pappír, plast, gler, 
ál og fleira. Með stimplunum 
kemur PC-hugbúnaður til að setja 
upp það sem á að stimpla og eru 
stimplarnir nú þegar komnir 
í notkun hjá fyrirtækjum til 
merkinga á krukkum, plastpok-
um og fleiru,“ útskýrir Oddur.

Boði stimplagerð er einnig með 
mjög fullkomna laserskurðarvél.

„Allir stimplar eru laserskornir 
í lyktarlaust gúmmí og í lasernum 
eru einnig skorin út alls kyns 
skilti, til dæmis til hurðamerkinga. 
Í raun er hægt að skera í nánast 
hvað sem er með lasernum og 

hægt að koma með hluti og fá til-
boð í að grafa í þá,“ segir Oddur.

Framúrskarandi og fyrir-
myndar fyrirtæki 2018
Pmt var valið framúrskarandi og 
fyrirmyndarfyrirtæki árið 2018 og 
komst þar í hóp tveggja prósenta 
af íslenskum fyrirtækjum.

„Viðskiptavinir okkar 
eru mjög fjölbreyttir, 
bæði smáir og stórir, 
allt frá einyrkjum upp í 
stórfyrirtæki í mat-

vælaiðnaðinum. Við 
kappkostum að veita 

þeim skjóta og góða 
þjónustu og mörg 

stórfyrirtæki 
treysta okkur 
til að prenta 
fyrir sig alla sína 
límmiða og/eða 
eru með tæki frá 
okkur til pökk-
unar, vigtunar og 
merkingar. Þar 
sem við erum með 
breiða reynslu í 
pökkunarvélum, 
vogum, prentur-
um, plastfilmum 
og límmiðum 
getum við 
aðstoðað okkar 

viðskiptavini á 
öllum stigum ferlisins, allt frá 
vinnslu til tilbúnar vöru,“ upplýsir 
Oddur.

Starfsfólk Pmt tekur vel á móti 
viðskiptavinum í glæsilegri 
rekstrarvöruverslun fyrirtækisins á 
Krókhálsi 1.

„Þar er hægt að fá ráðleggingar 

og skoða mikið úrval af pokum, 
afsláttarmiðum, tilboðsmiðum, 
skilamiðum, verðmerkimiðum, 
dagsetningarmiðum, verðmerki- 
og dagsetningabyssum, festi-
byssum fyrir föt, límmiðaprent-
urum, vogum, pökkunarvélum og 
ýmislegt f leira,“ segir Oddur.

Tvær nýjar vefverslanir
Nýlega tók fyrirtækið tvær nýjar 
vefverslanir í gagnið: pmt.is og 
bodi.is. Þar má finna velf lestar 
vörur Pmt.

„Í vefversluninni pmt.is er hægt 
að panta nánast allar vörur Pmt. 
Þar má nefna límmiða, límbönd, 
stimpla, skilti, bréfpoka, plast-

poka, plastfilmur, límmiðaprent-
ara, vogir, pokalokunarvélar, 
pökkunarvélar og nánast allt sem 
viðkemur rekstri fyrirtækja,“ 
segir Oddur.

„Í vefversluninni bodi.is er 
vöruúrvalið bundið við stimpla, 
skilti og að einhverju leyti lím-
miða. Hún er því einfaldari og 
kann að henta betur þeim sem eru 
bara að versla stimpla eða skilti. 
Vefverslunin er opin öllum og 
allan sólarhringinn,“ segir Oddur.

Pmt er á Krókhálsi 1. Sími 567 
8888. Skoðaðu vöruúrval og 
þjónustu á pmt.is og bodi.is

Stimplar frá Colop og Reiner 
gefa spennandi möguleika.
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Ljósmyndadeild 
Merkingar er 
vaxandi enda 
vinsælt að 
prenta ljós-
myndir beint 
á striga, ál eða 
önnur efni sem 
við eiga hverju 
sinni.

Hér má sjá stór-
an vörustand 
frá Merkingu, 
sem er unninn 
úr krossvið 
og plexígleri. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Vel merkt fyrirtæki vekur 
athygli,“ segir Pétur Ingi 
Arnarson, framkvæmda-

stjóri skiltagerðarinnar Merkingar.
„Lausnin er hjá Merkingu, hvort 

sem um er að ræða gluggamerk-
ingar, bílamerkingar, ljósaskilti eða 
auglýsingaskilti, innanhúss eða 
utandyra. Hjá okkur vinnur fagfólk 
með áratuga reynslu sem leggur 
metnað sinn í vandaða vinnu og 
faglegar lausnir.“

Metnaður og þjónusta í 40 ár
Merking á 40 ára starfsafmæli í ár. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1979 og 
þar starfa að jafnaði um 50 starfs-
menn.

„Merking er alhliða skiltagerð 
sem framleiðir allar tegundir 
merkinga; plexigler, ljósaskilti, 
umferðarmerki, sýningar og margt 
fleira; allt eftir óskum hvers og 
eins,“ upplýsir Pétur Ingi.

Umferðarmerki, umhverfis-
merkingar hvers konar og öryggis-
merkingar eru eitt af sérsviðum 
Merkingar.

„Við framleiðum umferðar-, 
umhverfis - og öryggismerki ýmist 
eftir stöðlum sem eiga við hverju 
sinni eða sérþörfum hvers og eins. 
Á heimasíðunni merking.is er hægt 
að finna upplýsingar um nánast 
allar slíkar merkingar og panta 
eftir þörfum. Við framleiðum svo 
og afhendum ýmist uppsett eða 
ekki, allt eftir því hvað hentar 
viðskiptavinum okkar best,“ segir 
Pétur Ingi.

Vinsæl ljósmyndadeild
Ljósmyndadeild Merkingar er 
vaxandi hluti af starfsemi fyrir-
tækisins.

„Hjá ljósmyndadeildinni er hægt 
að velja um myndir sem eru límdar 
á ál, „foam“, MDF eða plexígler. 
Við getum einnig prentað beint á 
striga, ál eða önnur efni ef við á,“ 
upplýsir Pétur Ingi um vinsæla 
þjónustu Merkingar.

„Á málmsmíðaverkstæðinu 
smíðum við hvers kyns ljósaskilti 
sem og önnur skilti. Til verksins 
höfum við yfir að ráða öflugum 
fræsara sem og fullkomnum 
spautuklefa,“ segir Pétur Ingi.

Prenta á fimm metra flöt
Merking framleiðir margar teg-
undir vörustanda fyrir verslanir, 
innflytjendur og íslenska fram-
leiðendur.

„Við framleiðum glæsilega 
standa úr bylgjupappa, plexígleri, 
áli og krossviði þar sem hönnuðir 

okkar veita ráðgjöf um efnisval og 
útfærslu,“ upplýsir Pétur Ingi.

Síðast en ekki síst ræður Merk-
ing yfir afar öflugum prentvélum 
en sú stærsta getur prentað á allt 
að fimm metra breiðan flöt í einu.

„Allt frá stofnun Merkingar 
árið 1979 hefur fyrirtækið verið 
leiðandi á sínu sviði. Það er í dag 
stærsta og öflugasta fyrirtækið á 
sínu sviði hér á landi og Merking 
er á lista CreditInfo yfir framúr-
skarandi fyrirtæki í íslensku 
atvinnulífi. Við erum stolt af okkar 
viðskiptamannahópi og ekki síður 
af starfsfólki okkar,“ segir Pétur 
Ingi.

Verið velkomin í Merkingu á Viðar-
höfða 4. Sími 562 7044. Skoðaðu 
vörur og þjónustu á merking.is

Merking til að vekja athygli
Skiltagerðin Merking fagnar fjörutíu ára afmæli sínu í ár. Fyrirtækið er metnaðarfullt, stærst og 
öflugast á sínu sviði hér á landi og eitt af framúrskarandi fyrirtækjum íslensks atvinnulífs. 

Pétur Ingi Arnarson er framkvæmdastjóri Merkingar. 

Starfsfólk Merkingar býr yfir mikilli reynslu og leggur metnað sinn í hvert verk.

Í Merkingu er hægt að prenta á allt að fimm metra breiðan flöt í einu.

Merking framleiðir vörustanda úr margvíslegum efnum og í ótal stærðum.

KYNNINGARBLAÐ  3 F Ö S T U DAG U R    1 4 .  J Ú N Í  2 0 1 9 SKILTAGERÐ OG MERKINGAR



Ef kúnninn kemur 
með verkefni til 

okkar þá leysum við það. 
Hvort sem við höfum 
gert það áður eða ekki.

Þeir sem vilja láta 
merkja hluti og 

búnað finna lausnirnar 
hjá Snarmerki. 

Fyrirtækið Snarmerki 
var stofnað 2011 af Birni 
Hilmarssyni og Sigursteini 

Þór Einarssyni. Í upphafi var 
fyrirtækið stofnað til að uppfylla 
ákveðna þörf fyrir merkingu í 
verkefnum sem var verið að vinna 
í, síðan þróaðist þetta áfram 
og bætt var við vélakosti. Í dag 
stendur fyrirtækið undir 50% 
starfi og er stefnan að stækka og 
þróa verkefnin áfram.

Snarmerki er í grunninn fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í skiltagerð 
og merkingum á málmhlutum. 
Til að fræsa merkingar í plast, ál 
og timbur er notaður ROLAND 
camm-2 fræsari. Aðalfram-
leiðslan er plastskilti til að merkja 
til dæmis tækjabúnað og dýr, svo 
fátt eitt sé nefnt.

Einnig er uppsettur laser 
brennari til að brenna merkingar 
í rústfrítt stál og annan málm, 
plast og timbur, ásamt sér-
stökum állímmerkingum til að 
merkja ýmsan búnað. Eigendur 
Snarmerkis segja auðvelt að 
setja merkingar á merkiplötur, 
lyklakippur og nánast hvað sem 
er. Hægt er að setja QR-kóða á 
merkingar.

Snarmerki þjónustar ein-
staklinga, fyrirtæki og stofnanir. 
Þeir sem vilja láta merkja hluti 
og búnað, hvort sem það eru per-
sónulegar merkingar á skartgripi, 
nafn gæludýrs, heimilisfang og 
símanúmer finna lausnirnar hjá 
Snarmerki. Ekkert er of stórt og 
ekkert of lítið. Þekkt eru stálkap-
almerki fyrir iðnaðarfyrirtæki og 
skipaf lotann til notkunar í erfiðu 
og krefjandi umhverfi.

Í upphafi, þegar eingöngu 
Roland fræsarans naut við, voru 
aðeins framleiddar merkingar á 
plastmerki og mjúkmálm, ál og 
kopar. Þegar CAB-laserinn kom 
opnuðust nýir möguleikar í merk-

ingum. Það er öf lugt forrit sem 
stjórnar vélinni sem býður upp 
á mikla möguleika í að útfæra 
margs konar merkingar texta 
og tákn. Snarmerki getur tekið 
inn hluti allt að 40x30x12 cm að 
stærð og nánast allt þar á milli og 
brennt í þá merkingu.

Helstu viðskiptavinir eru ein-

staklingar sem koma með mjög 
fjölbreytilegar fyrirspurnir og 
óskir um merkingar, iðnaðar-
fyrirtæki sem eru að merkja sinn 
búnað á vandaðan og varan-
legan máta og fiskiðnaðurinn 
og útgerðirnar sem sækjast eftir 
varanlegum merkingum eins og 
t.d. rústfrí stálmerki og ígrafin 

plastmerki sem þola álag.
Rafiðnaðurinn notar einn-

ig mikið af merkingum á allan 
raf búnað, töf lur og kapla enda 
þarf allt að vera vel merkt til að 
auka öryggi og auðvelda umgengi 
um búnaðinn en í  dag eru gerðar 
meiri kröfur um til að auka 
öryggi og auðvelda umgengni.

Merki á allt og fyrir alla
Merki á allt og fyrir alla eru einkunnarorð fyrirtækisins Snarmerki og lýsa því vel enda sinnir það ál-
verum, sendiráðum, einstaklingum og öllu þar á milli. Stefnan að stækka og þróa verkefnin áfram.

Stofnendurnir Björn Hilmarsson og Sigursteinn Þór Einarsson. 

Einn af stóru 
viðskiptavinum 
Snarmerkis er 
Héðinn. 

Hunda- og kattamerki eru í miklu úrvali. 

LogoFlex sérhæfir sig í fram-
leiðslu skilta, prentunum og 
smíði úr akrýlplasti ásamt 

efnissölu í akrýl (plexigleri) og 
álprófílum.

„Við erum svolítið í öllu þó við 
séum að grunninum til skiltagerð,“ 
segir Ingi Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins.

LogoFlex gerir umferðarmerki, 
ljósaskilti, límfilmur í glugga. 
Þau sjá um bílamerkingar, smíða 
leiðiskrossa með ljósi, framleiða 
tússtöflur og póstkassa og eru í 
ýmiss konar plastsmíði.

„Verksvið okkar er mjög vítt,“ 
segir Ingi. „Við erum með mjög 
fjölbreyttar vörur og það er eigin-
lega ekkert verkefni eins hérna.“

LogoFlex hefur til umráða laser-
skurðarvél. Vélin getur grafið og 
skorið í ýmis efni og er sérstaklega 
hentug fyrir plexigler. Vélin er með 
100 watta laser og getur skorið allt 
að 25 mm akrýlplast. Einnig býður 

fyrirtækið upp á tölvufræsingu. 
Þau tölvufræsa og grafa í f lestar 
gerðir af efnum, til dæmis ál, PVC, 
timbur og akrýlplast.

„Við fræsum nánast hvað sem er. 
Við getum fræst allt að sex senti-
metra þykkt efni,“ segir Ingi. „Svo 
smíðum við þakglugga líka, sem er 
kannski ekki á allra vörum. Þetta 
tengist allt óbeint hvert öðru. Við 
erum með álsmíði og plastvinnslu 
af öllu tagi.“

Þakgluggarnir eru úr tvöföldu 
akrýlplasti með góðri einangrun. 
Þeir eru sérframleiddir fyrir 
hvern viðskiptavin eftir máli. Sex 
millimetra ytri skelin gerir það að 
verkum að gluggarnir frá LogoFlex 
henta einkar vel fyrir íslenskar 
aðstæður.

LogoFlex býr til fjölbreyttar teg-
undir skilta. Það er fátt sem eykur 
sýnileika fyrirtækja betur en flott 
og vandað skilti. Skiltasmíðin er 
ein af grunnstoðunum í rekstri 
LogoFlex þar sem metnaður fyrir-
tækisins og reynsla skila sér ávallt í 
fyrsta flokks skiltalausnum.

LogoFlex er í sífelldri þróunar-
vinnu með viðskiptavinum sínum 
sem gera kröfur um snjallar og 
áberandi lausnir fyrir allar mögu-
legar merkingarþarfir þeirra. 
Hvort sem um sígilda skiltasmíði 
er að ræða eða úthugsaðar sér-
lausnir, þá mun LogoFlex sjá um 
framkvæmdina svo að eftir verður 
tekið.

„Við skilgreinum okkur fyrst og 

fremst sem þjónustufyrirtæki þótt 
þetta sé framleiðsla,“ segir Ingi. 
„Við leggjum mikla áherslu á þjón-
ustulund og verkgæði. Starfsfólkið 
hér er þekkt fyrir að leggja sig allt 
fram við að leysa þau verkefni sem 
lögð eru fyrir af fagmennsku.“

LogoFlex prentar og sker út 

ýmsar gerðir af límmiðum. „Við 
prentum og límum á bíla alla 
daga. Við höfum merkt mikið af 
þyrlum fyrir kvikmyndageirann. 
En við límum líka auglýsingar í 
glugga og gerum auglýsingar á 
íþróttavelli. Við vinnum mikið 
með auglýsingastofum. Það eru 

oft skemmtileg verkefni sem koma 
þaðan,“ segir Ingi. Hann tekur 
fram að verkefnin séu ekki bundin 
við höfuðborgarsvæðið, fyrirtækið 
sendi einnig út á land.

Auk límmerkinga prentar 
LogoFlex á álplötur, striga, pappa-
plötur með frauðkjarna og á 
veggfóður. Á vefsíðu fyrirtækisins, 
www.logoflex.is er hægt að sjá 
yfirlit yfir þá fjölbreyttu fram-
leiðslu og þjónustu sem fyrirtækið 
býður upp á. En listinn er ekki 
tæmandi. Því er um að gera að hafa 
samband og starfsfólk LogoFlex 
leggur sig fram við að finna lausn. 
„Ef kúnninn kemur með verkefni 
til okkar þá leysum við það. Hvort 
sem við höfum gert það áður eða 
ekki,“ segir Ingi að lokum.

Finnum lausnir á flestum verkefnum
LogoFlex býður 
upp á fjölbreyttar 
vörur og fyrirtaks 
þjónustu í merk-
ingum og skilta-
gerð af öllu tagi.

Starfsfólk LogoFlex veitir ávallt fyrirtaksþjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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