Vårt företag
Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar.
På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.
Genom det blev Focus en betydande aktör inom ljusreklam och idag är vi marknadsledande i Sverige inom detta område.
Ett par år efter uppköpet av Philips Neon började vi även utveckla elektroniska
informationsskyltar. I början omfattade verksamheten tid- och temperaturskyltar,
resultattavlor för idrottsarenor och grafiska reklamskyltar. I dag består verksamheten av komplexa, högteknologiska informationssystem för både trafik, parkering
och industri.
Vårt huvudkontor är beläget i Hägersten strax utanför Stockholm. Vi har även
kontor i Göteborg och Malmö och på samtliga dessa orter finns även montageoch serviceavdelningar. I Norge är vi representerade av vårt norska dotterbolag
Focus A/S och i övriga Europa av vårt tyska systerbolag Focus GmbH.
Den känsliga neonrörsproduktionen sker i vår egen anläggning i Jönköping.
medan produktionen av metall- och akrylbokstäver samt skyltlådor görs av Maas
& Roos GmbH – vår samarbetspartner i Tyskland. Med över 100 anställda har de
tillräckliga resurser för produktion av stora volymer och med korta leveranstider.
Våra parkeringssystem utvecklas i samarbete med det välkända schweiziska
företaget Zeag.
Vår verksamhet är indelad i tre olika affärsområden – ljusskyltar, informationssystem och parkeringssystem. Serviceavdelningen är en stödfunktion till samtliga
affärsområden.
EN LEDANDE MARKNADSPOSITION
MEDFÖR SÅVÄL ANSVAR SOM
UTMANINGAR. VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR
ATT VARA EN INNOVATIV
LEVERANTÖR AV SKYLTAR OCH
INFORMATIONSSYSTEM MED UNIKA
KUNDANPASSADE LÖSNINGAR.

Affärsområde Ljusskyltar
Från att ha varit en mer eller mindre
konstnärlig symbol i plåt eller ett
enkelt målat märke har skylten utvecklats till en allt mer sofistikerad profilbärare. Idag vet de flesta att en skylt
är så mycket mer än företagets eller
produktens namn och logotyp. Skylten
ska också förmedla de värden och idéer
som företaget vill stå för.
Ett uppdrag till Focus innebär ofta
totalhantering av skyltprogrammet.

Genom våra samlade kunskaper har vi
blivit experter på skyltarnas visuella
förutsättningar och funktion. Våra
erfarna och professionella grafiker och
formgivare översätter befintliga logotyper och varumärken till skyltspråk.
I nära samarbete med våra uppdragsgivare tillverkar vi ljusskyltar med både
traditionell och ny teknik.

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV
ATT TA FRAM BÅDE FUNKTIONELLA
OCH KOSTNADSEFFEKTIVA
LÖSNINGAR. SAMTIDIGT VET VI
NÄR DET FINNS ANLEDNING TILL
EN MER EXKLUSIV LÖSNING FÖR
ATT ÖKA KUNDNYTTAN.

Affärsområde Informationssystem
Vi lever i en tid då information ska vara
tillgänglig överallt där vi kan tänkas
efterfråga den. Detta behov kan ett
företag utnyttja för att profilera sig
genom information om verksamheten
såväl till den egna personalen som till
besökare, kunder eller andra kategorier
av människor.
Digitala videotavlor med reklamerbjudanden är slagkraftiga blickfångare
och text-, tid- och temperaturskyltarna
kan effektivt förstärka företagsprofilen.
Inom industrin finns också behov av
att informera om olika produktionsVÅR FÖRMÅGA ATT LEVERERA
KUNDNYTTA BEROR PÅ
KOMBINATIONEN AV LÅNG
ERFARENHET OCH ETT
UTNYTTJANDE AV DEN SENASTE
INFORMATIONSTEKNOLOGIN.

värden, till exempel producerad energi,
antal tillverkade enheter, renad vattenmängd med mera.
Väg- och trafikinformation når
snabbt ut till de olika målgrupperna
med hjälp av elektroniskt styrda skyltsystem. Focus är Nordens ledande tillverkare av VMS (Variable Message Sign)
för trafikmiljö. Våra VMS finner du
bland annat i Stockholm, Malmö,
Göteborg och Oslo. Vi har unika egen
utvecklade produkter som möter de
höga krav på kvalitet och utförande
som råder i dessa miljöer.

Affärsområde Parkeringssystem
Vem har inte i bil närmat sig en ort
och undrat om och i så fall var det
kan finnas någon ledig parkeringsplats
eller kört fram till ett P-garage med
samma undran?
Vårt elektroniska trafikstyrningssystem för parkeringsapplikationer
underlättar för bilisten att hitta en ledig
parkeringsplats. Genom användande av

fordonsdetektering, mjukvara och
moderna datorplattformar kan vi ge
trafikanten information i realtid om
antalet lediga parkeringsplatser. Ett
trafikstyrningssystem i kombination
med bommar, betalstationer och ett
modernt managementsystem skapar
ett optimalt utnyttjande av parkeringen samt maximerad lönsamhet.

VÅR MÅNGÅRIGA ERFARENHET
AV INFORMATIONSSYSTEM FÖR
BILTRAFIKEN OCH SPECIALISTKOMPETENSEN HOS VÅR
SCHWEIZISKA SAMARBETSPARTNER ZEAG SÄKERSTÄLLER
DEN HÖGA KVALITETEN PÅ VÅRA
PARKERINGSSYSTEM

Service
För att minimera problem med till
exempel slitage, trasiga komponenter
och nedsmutsning erbjuder vi ett
serviceavtal som en del av det totala
uppdraget. Genom detta hjälper vi
våra kunder att få optimal avkastning
på investeringen i våra produkter och
tjänster. Helst ska avbrott eller störningar i driften helt elimineras.
Servicen utförs av samma kompetenta och erfarna montagelag som har
gjort de ursprungliga installationerna.

SYFTET MED VÅRT SERVICEARBETE ÄR ATT DET SKA VARA
FÖREBYGGANDE OCH GENOM DET
SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ATT DET VI LEVERERAR ALLTID
SKA FUNGERA.

Kvalitets- och miljöstyrning
Kvalitetsstyrning
Focus är certifierat enligt ISO 9001.
Miljöstyrning
Våra skyltar/skyltlösningar uppfyller
såväl våra kunders, myndigheters som
våra egna krav, behov och förväntningar på produkternas miljövänlighet.
Som en naturlig del i vår affärsverksamhet medverkar vi aktivt till en hållbar
miljöutveckling. Därför strävar vi i vårt
miljöarbete ständigt efter att förbättra
våra produkter samt den inre och yttre
miljön.
Inköp
Vid inköp av förbrukningsmaterial
såsom brevpapper, kuvert med mera
väljer vi svanmärkta produkter.

Produktion
Vår produktion av neonrör i Jönköping
har vid samtliga under åren genomförda inspektioner godkänts av miljöoch hälsoskyddsförvaltningen. Vår
skylttillverkare Maas & Roos GmbH
lever upp till de krav som ställs inom
EU när det gäller lackering, plastbearbetning, svetsning och limning
med mera.

Återvinning
På kontoret källsorteras papper, kopiatorsutrustning och batterier. Vi skickar
samtliga kasserade lysrör och neonrör
till återvinning hos auktoriserat
återvinningsföretag.
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