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STORE SET MGMT SERVICES.
I anslutning till dekorproduktion för mo-
dekund kan vi även producera butiks-
manualer för uppsättning av producerat 
skyltmaterial. Vi kan även ansvara för 
leverans i Sverige och utomlands.

DIGITAL SET EXTENSION SERVICES. 
Med Set Extension Services, erbjuder vi 
både fysisk och digital dekorproduktion.
Genom att integrera Independent 
Dekors kompetens och erfarenhet inom 
fysisk dekorproduktion med digital Set 
Extension, erbjuds producenter och 
kreatörer en och samma leverantör för 
all dekor. Detta oavsett hur stor del av 
dekoren som är fysisk och hur stor del 
som digital. 

Vår uppgift är att utifrån produktionens 
förutsättningar, typ av dekor, bildmanus 
osv. bidra till att bibehålla scenografens 
idéer och visuella uttryck genom hela 
produktionen.

SPECIALDEKOR & -RIGGAR.
Independent Dekor kan tillverka helt ny 
specialdekor som är specialanpassat 
till våra motordrivna riggar: roterande 
scen, snurrande rum.

OM INDEPENDENT DEKOR.
Independent Dekor har levererat över 
tusen dekorbyggen, sen 1999, för spel-
film/drama, TV-underhållning, reklam-
film, event och mode. Våra personal 
är specialister på konstruktion, måleri, 
snickeri, attributmakeri, metall och me-
kanik.   Kolla in en liten film om 
Independent Dekor på You Tube>>    
http://www.youtube.com watch?v=PvKOztXPvV4
Så får du se en del av alla fantastiska 
scenografier vi byggt.

VILL DU VETA MER?
För mer info kontakta Jens Munter, VD 
och Byggledare T: +46 8 556 615 07
E: jens@independentdekor.se
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EGEN PERSONAL, EGEN DEKOR-
VERKSTAD.
Med egen dekorateljé i Stockholm 
(660 kvm, 8 meters takhöjd) egen spe-
cialiserad dekorpersonal och ett brett 
nätverk av professionella dekorarbe-
tare levererar vi dekor för inspelningar, 
events och butiker.

GENOMTÄNKTA HELHETSLÖS-
NINGAR, SÄKRA LEVERANSER.
I nära samarbete med beställare och 
kreatör utvecklar vi kreativa och kost-
nadseffektiva helhetslösningar för varje 
enskilt projekt. 

Dekoratéljen i Stockholm


