
 

Yderligere oplysninger hos administrerende direktør Flemming Nørskov, tlf.: 7515 9000  

 

P R E S S E M E D D E L E L S E  

 

Danmarks mest solide skiltefirma ligger i Esbjerg 
 

Skiltefirmaet SRI Sign Solution A/S i Esbjerg præsterer regnskabstal på et højt stabilt 

niveau og er igen blevet belønnet med et AAA-bronzediplom fra Bisnode. 

 

Regnskabsåret er afsluttet hos et af Danmarks gamle firmaer i skiltebranchen, SRI Sign Solution A/S. Og 

endnu engang er det lykkedes at skabe et flot overskud – denne gang på 2 millioner kroner før skat. 

 

Danmarks mest kreditværdige skiltefirma 

Det nye regnskab berettiger endnu engang til at SRI Sign Solution A/S kan bryste sig af en AAA-

kreditvurdering med bronzediplom fra det anerkendte data og analysefirma selskab, Bisnode. Mindst tre år i 

træk med AAA-vurderingen giver et Bronzediplom – og det har SRI Sign Solution A/S for længst gjort sig 

fortjent til. Ifølge Bisnode er SRI Sign Solution A/S det eneste danske skiltefirma med AAA-bronze-diplom i 

kreditværdighed!  

AAA kreditvurderingen er den højeste karakter for kreditværdighed et firma kan få og baserer sig på 

oplysninger fra blandt andre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og CVR registret. I alt benytter Bisnode sig af 

2.400 beslutningsregler ved vurderingen.  

 

Fokus på kvalitet og fleksibilitet i produktionen 
Ifølge SRI’s administrerende direktør, Flemming Nørskov skyldes de flotte og vedvarende resultater ikke 

mindst et stort fokus på kvalitet og på at producere alle skilte fra bunden og helt til den sidste finish i huset. 

Det gælder såvel små som store opgaver.  

 

Producerer alle typer skilte 
SRI skaber skilteløsninger i alle mulige afskygninger – indendørs og udendørs. Fra små skilte, der viser vej til 

toilet, udgang og salgsafdelingen til store lysende facadeskilte og pyloner ved vejen og udhængsskilte ved 

butikker og restauranter. Blandt de mere spektakulære projekter er en række fantasifuldt udformede lys- og 

neonskilte til bydelsprojektet Superkilen på Nørrebro i København. 

 

Speciel niche: Hårdt prøvede produkter sætter standarden 
SRI Sign Solution A/S har igennem mere end 50 år leveret lysskilte til lastvogne. Disse skilte lever et hårdt liv 

med kraftige slag fra nedhængende grene, vand, frost, rystelser, vindpres og sollys.  

Biltagsskiltenes hårde liv giver uvurderlige erfaringer, som SRI Sign Solution omsætter til høj produktkvalitet i 

virksomhedens øvrige produkter. Filosofien er, at hvis det kan holde til livet på taget af en lastbil, kan det 

også holde til en noget roligere tilværelse på en facade!   
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Konstant produktudvikling 
Udviklingen går stærkt, ikke mindst i bilindustrien. Nye modeller og krav er en del af hverdagen. Det tager 

man som en udfordring og sætter en ære i at møde nye krav og ønsker fra kunderne. ”Her bliver erfaringer 

til nye løsninger, og vi tænker alting ned i mindste detalje”, siger Flemming Nørskov. Udover en lang række 

standardskilte til lastvognsindustrien, udvikler og fremstiller SRI Sign Solution A/S et stort antal skilte som er 

designet til de enkelte lastvognsmærker og modeller. 

 

Grøn fornuft 
Det er sund fornuft at spare på ressourcerne. Både SRI’s egne ressourcer, kundernes og naturligvis klodens. 

SRI anvender materialer, der kan genanvendes og tilbyder alle kunder at tage de udtjente skilte retur når de 

ikke længere skal bruges. ”Så sørger vi for den bedst mulige genanvendelse. Og samtidig har vi jo en 

enestående mulighed for at se hvilken stand ”vores” skilt er i og måske finde nye måder at forbedre vores 

produkter”, forklarer Flemming Nørskov.  

 

Fakta: 
 

Bisnode 

Bisnode er en data og analyse virksomhed, som blandt andet kreditvurderer alle danske virksomheder. 

Vurderingen er et resultat af 2400 beslutningsregler og Bisnodes unikke database med 

virksomhedsinformation om mere en 250 millioner virksomheder i 220 lande.  

 

AAA 

AAA er den højeste karakter for kreditværdighed. For at opnå AAA (Trippel-A) skal der være tale om en 

virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. 

 

Bronze-diplomet 

3 år som AAA giver adgang til et bronze-diplom, 5 år giver sølv-diplom og 10 år giver guld-diplom. SRI Sign 

Solution er den eneste virksomhed i vores branchekode, der foruden skiltefirmaer består af producenter af 

andet elektrisk udstyr.  
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Vedhæftede fotos: 
 

 

SRI Sign Solution A/S har leveret skiltene til byprojektet Superkilen i København.  

Blandt andet disse opsigtsvækkende neonskilte 

 

 

Fri Bike Shop er en landsdækkende kæde af cykelhandlere, som alle har fået leveret facadeskiltning  

fra SRI Sign Solution A/S 

 

Administrerende direktør i SRI Sign Solution A/S, Flemming Nørskov. Foto: Mette Rexen 


