
 

SKAPA EN PERSONLIG STYLE MED METALLPOSTERS 

 

En personlig prägel på företaget? En del tycker det är givet att personalen kan få 

sätta sin touch på området kring sitt skrivbord. En del företag går ännu längre och 

försöker åstadkomma en lite mer avslappnad style med attribut som kanske i vanliga 

fall hör hemma i hemmet. Ytterligare andra företag väljer att vara ganska strikta och 

hålla en nivå där det personliga är mindre prioriterat. 

I många branscher är inslag av populärkultur vanliga, du hittar prydnadsfigurer och 

kanske tavlor, posters och tapeter med mer djärva uttryck. Ett företag som hakat på 

detta är Displate, de tillverkar posters i metall och hoppas sälja mer till kontor. 

Kolla in videon här ovan för att se hur de tillverkar sina posters. 

 



En kort intervju med Displate 

MMK: Berätta om företaget, och varför gör ni 

posters i metall? 

Vi har specialiserat oss på hantverket att tillverka 

posters i metall, vi kallar dem Displates. Varför 

metall? Jo för att det modernt, hållbart och ett 

perfekt och originellt medium att använda sig av 

när man visar konst. 

Vi tycker har hittat ett utrymme som inte så många 

tänkt på; de flesta gillar inte att hänga 

pappersposters på väggarna i vardagsrummet 

utan de skriver ut på canvas istället ,vilket 

efterliknar klassisk konst, något som kan kännas 

lite pretto. Metallposters blir något helt annat. 

Stålet vi använder är tjockt och står emot står emot varierade väderförhållanden, 

något som garanterar lång hållbarhet. Metall möjliggör också vårt speciella 

uppsättnings-modell, nämligen en magnet. Superenkelt att sätta upp och du kan 

flytta och ändra hur lätt som helst. 

MMK: Köper kontor i någon utsträckning era posters, eller är det mest 

privatpersoner? 

Just nu är det mest privatpersoner. Men vi har fått ordrar från cafér, restauranger och 

kontor. Det är såklart extremt roligt när våra posters hamnar på publika ställen där 

många kan se och uppskatta dem. Vi hoppas på fler kontor! 

 

MMK: Vilka motiv är mest populära? 

Det är svårt att se specifika trender så vi representerar så många olika stilar och 

artister. Vi har illustrationer, fotografier, grafik, kollage och många andra typer av 

motiv. Men om vi uteslutande tittar på hur vi har sålt så går populärkultur väldigt bra, t 

ex Marvel-filmerna med superhjältar i olika manér. 
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MMK: Tack! 

Alla bilder är hämtade från displate.com och visas med deras vänliga medgivande. 

All images are the property of displate.com and published with their kind permission.  

 

 



 

 


