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VIRIBA AB ÄR en av sydöstra Sveriges största leverantörer 
av LEDskärmar. Runt om i regionen har företaget installerat 
tusentals kvadratmeter LED, bland annat i ishallar,  varuhus, 
idrottsanläggningar och på centralt belägna platser i olika 
utemiljöer. Digitala lösningar i offentliga miljöer, konferens
rum, hotell och liknande är också återkommande projekt. 

VID TILLFÄLLIGA ARRANGEMANG som mässor, stads
fester, idrottsevent och olika konserter har också Viriba visat 
prov på hög kompetens och smarta  tekniska lösningar.  En 
 annan viktig del i verksamheten är förmågan att med kort 
varsel sätta upp utomhusbiografer runt om i Sverige.  Under 
senare tid har 150 bioföreställningar  genomförts utomhus.

OAVSETT OM DET handlar om köp, leasing eller kortare 
hyrperioder levererar Viriba alltid bästa möjliga tekniska 
 lösning för den enskilde kunden. Komponenterna i de  digitala 
reklamskärmarna väljs ut från 100talet leverantörer över 
hela världen. Allt för att matcha högt ställda krav på ljus
styrka, hållbarhet och driftsäkerhet.

SOFISTIKERADE TEKNISKA LÖSNINGAR och stor flexi
bilitet. Två anledningar till att Viriba på allvar har etablerat sig 
på den svenska eventscenen när det gäller LED skärmar. Bio 
utomhus är populärt, något som understryks av att Viriba har 
arrangerat drygt 150 filmföreställningar under bar  himmel.

LIKA UPPSKATTAD ÄR LEDanläggningen vid rekrea
tionsanläggningen Böda Sand på Öland. Sedan flera säsonger 
tillbaka sprider skärmen information, reklam och visar även 
utomhusbio samt fungerar som understöd vid konserter.

VIRIBA HAR OCKSÅ stor erfarenhet från olika mäss
arrangemang. Elmia Lastbil, Nordbygg och  Trädgårds mässan 
är exempel på mässor där Viriba har satt stort avtryck. LED 
skärmar har också visat sig guld värda på byggplatser. Under 
hela byggnationen av 200miljoner projektet Gripen i  centrala 
Oskarshamn gav bostadsföretaget Byggebo AB allmänheten 
 fortlöpande och information via en stor LEDskärm.

EVENT

Böda Sand Camping

Utomhusbio

Konsert/Festival



NYBLIVA SHL-LAGET IK Oskarshamn har satsat på ett 
mycket exklusivt LEDpaket från Viriba. En mediakub, LED
band, LEDskyltar vid läktaruppgångarna och entré skyltar 
har  integrerats på ett mycket smakfullt sätt. Och det är fler 
och fler hockey klubbar har följt i SHLlagets spår:  Vimmerby, 
 Nybro,  Kallinge/ Ronneby och Kalmar är några. LED tillför 
också mycket i speedway. Hittills har Dackarna och Indian
erna  satsat på avancerade LEDlösningar från Viriba. Förutom 
hög  teknisk kvalité är det även kostnadseffektiviteten som 
lockar föreningarna runt om i regionen att satsa på LED.

IBLAND HAR BROSCHYRSTÄLL en tendens att se ganska 
tråkiga ut. Men så behöver det inte vara. Det digitala broschyr
stället innebär att det är möjligt att marknadsföra broschyren 
med hjälp av dess innehåll. Det digitala broschyr stället har en 
skärm som är mellan 21 och 72 tum. Finns både med och utan 
touchskärm.

BROSCHYR-
STÄLL

SPORT

LEDslinga

Även med touchskärm



RULLANDE
LEDVAGN

SUGEN PÅ ATT erbjuda det där lilla extra på konferensen, 
mässan eller kickoffen? Satsa på en LEDrollup, eller varför 
inte flera? Den digitala rollupen är två meter hög och en halv 
meter bred. Det är fullt möjligt att koppla ihop flera enheter till 
en riktigt stor bildyta. I varje exemplar finns en spelare, som 
gör det möjligt att styra budskapet från dator eller via telefon.

LED ROLLUP

RULLA RUNT OCH sprid företagets budskap i samband med 
större arrangemang. På ett släp finns en nio kvadratmeter stor 
LEDskärm med spelare monterad. Starta elverket och  koppla  
på släpet efter en bil så är det är det bara att sprida ljud och 
bild på gatorna. I sortimentet finns också släp med upp till  
22 m2 skärm. Dessa etableras på knappt tjugo minuter.

Koppla ihop flera

22 m2



EN DAG? EN MÅNAD? Eller varför inte tre månader? Att hyra 
en storbildsskärm eller annan displaylösning är möjligt både 
under kortare och längre tid. Och oavsett hur lång  hyrestiden 
är kan Viriba stå för service och support med mycket korta 
ledtider. Tack vare ett stort lager av produkter finns möjlighet 
att skapa bästa möjliga lösning för varje enskild kund. Hela 
 tiden med höga kvalitetskrav. Oavsett storleken på en skärm 
ska den alltid möta högt ställda förväntningar och krav.

ETT GYNNSAMT LÄGE i kombination med ett bygglov som 
sträcker sig över flera år. Då kan den bästa affären vara att 
köpa eller leasa en storbildsskärm. Vid leasing eller långtids
uthyrning handlar det om ett avtal om minst 24 månader. 
 Kommunikationsbyrån KrePart AB i Oskarshamn är ett bra 
 exempel på en kund som under många år har leasat både ute 
och inomhusskärmar. I avtalet ingår service och support för 
samtliga LEDskärmar.

VIRIBA LEVERERAR NYCKELFÄRDIGA lösningar där allt 
från skyltbärare, fundament, installation och elförsörjning 
ingår.  Men den enskilde kunden kan naturligtvis stå för allt 
förarbete medan Viriba bara ser till att själva installationen 
utförs med största möjliga kvalitet.

HYRA LED

KÖPA LED

Utomhus P5.9

Inomhus P4

27 m2skärm

Utomhus P3.9



Erik Axetun
VD/PROJEKTLEDNING  
MOBIL 070333 95 95
E-pOST erik@viriba.se

Peter Johansson
TEKNIK/SUPPORT 
MOBIL 073236 13 31
E-pOST peter@viriba.se

TELEFON 0480220 09 ADRESS Björkelundsvägen 5, 388 92 Ljungbyholm E-POST info@viriba.se WEBB www.viriba.se

KONTAKTA
OSS GÄRNA

n Hög och klar ljusstyrka n Fullfärgsvideo, RGB
n Automatisk ljusreglering n Trådlös styrning

n Energisnål n Tio års brinntid n Modulärt system
n Automatisk feldetektering

FÖRDEL LED

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

27 m2skärm
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