


Gode gamle kerneværdier i
Om os
RTT (radio telefon teknologi) startede taxameteret 
første gang i København i 1909. Siden er der sket ret 
meget. Vi er med vores 7 afdelinger nu landsdækkende 
totalleverandør til autobranchen.

Vi skilter gerne med det
Vores seneste fusion med Rydberg Skilte, betyder at vi 
nu også kan sætte ekstra tryk på den visuelle del. Vi kan 
starte helt forfra, eller vi kan overtage hvor andre slap. 
Vi kan lave en enkelt tryksag eller byggepladsskilt, eller 
vi kan udvikle en kampagne på samtlige platforme og i 
flere lande.

Vi skaber synlige resultater for vores kunder. Resultater 
som er funderet på mange års erfaring, indsigt, strategi 
og kreative løsninger. 

Hos os er der plads til alle. Vi kan skræddersy løsninger 
som navigerer indenfor kundernes budgetter. 

Du må meget gerne vælge os på grund af den gode 
pris, men vi vil hellere at du gør det, fordi du synes det 
vi leverer er supergodt. 

Vores vigtigste mission er at give vores kunder en
god oplevelse – hver gang! Det er nemt at få den første 
ordre, men noget andet er at få den næste – og den 
næste. Hos RTT har vi lange og nære relationer med 
vores kunder. Og de kommer igen!

Medarbejderne
Arbejdsglæde er overskriften på vores dagligdag. Vi 
stræber efter, at det skal være sjovt at gå på arbejde.  
Det er vejen til bedre resultater – til gavn for både
kunder og medarbejdere. Derfor er der højt til loftet 
hos RTT.

Vi har på landsplan 100 medarbejdere, der er de
dygtigste inden for deres felt. Medarbejdere, der
sætter en ære i at opfylde kundens ønsker og behov.
 

Nyt i RTT 
I vores bestræbelser på altid at være bran-
chens bedste, sker der meget nyt i RTT. 
Så nu er det blevet endnu nemmere at være 
kunde hos os. 

RTT og Rydberg Skilte er fusioneret. Således 
har vi fået udvidet vores service med en stor 
afdeling, der er specialiseret inden for visuel 
kommunikation så som skilte, bannere, flag 
og udstillinger.
 
Grundet vores arbejde med de lokale job- og 
integrationscentre, samt ønsket om at skabe 
vækst med en social bundlinje, er RTT som 
eneste virksomhed, i år stolte modtagere af 
Gladsaxe Erhvervspris 2017. 

Denne pris havde vi ikke fået tildelt, hvis ikke 
det var for vores dygtige medarbejdere!
Tak til jer, uden jer kan vi ingenting.

 Alt i alt har den 
seneste tid budt på 
mange tiltag, som vi 
glæder os til at dele 
med dig. 

Claus Jønck
Adm. Direktør
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moderne indpakning
Gør køreglæden total
Vi kan gøre din bil mere personlig, og vi imødekommer 
dine personlige ønsker med vores indvendige og udven-
dige ekstraudstyr.

RTT har altid et bredt udvalg af ekstraudstyr på lager.
Vi stiller lige så høje krav til vores leverandører som til 
os selv. Vi bruger meget tid på at finde de helt rigtige 
leverandører og garanterer derfor holdbarhed og funk-
tionalitet, så du som kunde bliver helt tilfreds.

Mange af vores varer er bilspecifikke og leveres i 
forskellige modeller, hvilket sikrer, at produktet passer 
præcist til din bil.

Socialt ansvar
RTT vil gerne bidrage til at holde hjulene i gang i dansk 
erhvervsliv, ligesom vi ønsker at være et eksempel for 
vores medarbejdere og samarbejdspartnere.

Derfor har vi valgt at arbejde tæt sammen med lokale 
job- og integrationscentre.

Vi har jævnligt flere virksomhedspraktikanter ansat, 
hvilket er en sand win-win situation for os og for prakti-
kanterne.  

For de ledige åbner praktikken mulighed for at prøve sig 
selv af i en praktisk hverdag på en rigtig arbejdsplads, 
som kan føre til et fast job. Samtidig får vi anledning til 
at spotte en ny mulig medarbejder.

Vores erfaring er, at virksomhedspraktik ofte er første 
skridt på vejen til en ansættelse.   Erhvervspris

2017
GLADSAXE
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Optimering af arbejdsbilen
RTT er den førende leverandør af bilindretninger og mobile trans-
portløsninger. Når du vælger RTT, vælger du kvalitetsprodukter, 
-arbejde og -service. 

Med levering af rigtig mange indretninger gennem tiden, har vi til-
egnet os den erfaring, der gør os til din bedste samarbejdspartner.
 
Udover at indrette lette erhvervskøretøjer, indretter vi også biler til 
handel, industri og håndværk.

Vores produkter giver dig mulighed for at indrette din bil med de 
bedste kvalitetsprodukter, der er nemme at rengøre, og du kan 
sammensætte en løsning, der passer lige til dit behov.

Sortimo har designet forskellige produktlinjer, der er målrettet den 
individuelle håndværkers behov. Dette øger fleksibiliteten i mobili-
tet, robusthed og orden. Sikkerheden i alle linjerne er i højsædet, så 
mulighederne for at sikre din last er mange.
 

Få lavet alt under ét tag
Mulighederne er mange med Sortimos løsninger og produkterne 
er bil- og branchespecifikke.

Vores sælgere har specialiseret sig i Sortimos tegneprogram, der 
kan indrette dit nye varerum præcis, som du ønsker det, og du har 
hermed muligheden for at se det og ændre det, inden bilen bliver 
indrettet.
 
Orden i din varebil sikrer dig som professionel effektivitet i din 
hverdag. Du kan have flere varer og mere værktøj med, og 
den effektive indretning medvirker til, at du hurtigere kan finde
det rette værktøj.

Med lastsikring kan du også sørge for, at lasten er fastsurret,
hvilket øger din sikkerhed.

BILINDRETNING  med Sortimo
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Specialiseret og uddannet personale
Hos RTT installerer, diagnosticerer og reparerer vi 
autoelektronik på taxier, varebiler samt personbiler.

Elektronikken i moderne biler bliver stadig mere kom-
pleks, derfor sørger RTT for at have et veluddannet per-
sonale, løbende efteruddannelse og det nyeste udstyr.

RTT har blandt andet specialiseret sig i sikkerhedsudstyr 
og samarbejder med alle forsikringsselskaber.

 Flere tusinde biler stjæles hvert år og endnu flere bli-
ver udsat for hærværk og indbrud. Med bilalarm eller 
vidoovervågning kan du undgå eller begrænse ubeha-
gelige overraskelser.
 
Vores kompetence rækker langt ud over standardproduk-
ter, derfor fremstiller vi også en række specialprodukter 
efter ønske til eksempelvis bilimportører, autoforhandlere,
taxiselskaber samt storkunder som Dong og Falck.

AUTOELEKTRONIK  Langt mere end standard

LED-BELYSNING
Ind- og udvendig belysning af
eksempelvis varebilen

NAVIGATION
Pioneer-navigation med bilspecifikke
modeller

ALARM
Beskyt bilen mod indbrud med alarm.
Fås i flere mærker og prisklasser

WEBASTO-BILVARMER
Med Webasto bilvarmer får du den
bedste kvalitet og komfort

GPS-SPORING/GPS TRACKING
Få markedets bedste udstyr, som også
er forsikringsgodkendt

BAKKAMERA
Vælg installation over originalt anlæg
eller over ekstern skærm

INVERTER
Stort udvalg af inverter/omformer
fra 150W

ALKOLÅS
En effektiv metode til hindring af
spirituskørsel
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Alt bliver som før
Pladeværkstedet har mange års erfaring i udbedring af buler,  
rustskader og andet pladearbejde på alle biltyper og -mærker. 

Hvis skaden er sket, ved vi godt, at det er vigtigt for dig at få din bil 
på vejen igen så hurtigt som muligt. Mindst lige så vigtigt er det, at 
skaden udbedres korrekt og som producenten foreskriver – sådan 
er du sikret arbejde af høj kvalitet, som ikke skaber komplikationer 
senere hen. 

RTT samarbejder med alle forsikringsselskaber og kan også hjælpe 
i denne proces. Vi betragter os som kundens partner i disse sager 
og hjælper fra start til slut. Alle reparationer udføres med garanti.

Vi kan også stå for foliedekorationen
Får du repareret din bil på vores pladeværksted, kan vi samtidig 
designe, producere og montere ny folie for dig. Vi har samlet alle 
processerne under ét tag, så du sparer en unødvendig ventetid 
samt flere besøg.

PLADEVÆRKSTED  Hvis skaden er sket

FORSIKRING
Samarbejde med alle 
forsikringsselskaber

BULER
Udretning af buler samt andet  
pladearbejde

RUDER
Reparation samt udskiftning af ruder

RUST
Udbedring samt behandling  
mod rust

SKADER
Genopbygning af små og store skader

GENOPRETNING
Genopretning sikres med Celette-bænk

HURTIG BETJENING
Ingen unødige ventetider

DEKORATION
Folie påsættes direkte efter pladearbejde.
Garanti dækker bilens lakering
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Kvalitet er vores VAREMÆRKE
Hvis du plejer din bil rigtigt, forlænger du bilens levetid, 
gensalgsværdien øges og din bil bliver efterfølgende nem-
mere at vedligeholde.

Hos RTT er vi eksperter i at klargøre biler – det har vi gjort i 
over 30 år for bl.a. forhandlere, leasingselskaber og hånd-
værkere. Den mangeårige erfaring med alle typer køretøjer 
betyder, at vi er blandt Danmarks bedste.

Vi har kun de bedste og mest dedikerede medarbejdere.
Vi kæler for din bil, hvad enten det er en udtjent taxa, en 
klassisk veteranbil eller en beskidt varebil, der skal skifte 
ejer. Al vask foregår i hånden for at sikre, at bilen bliver 
vasket grundigt og nænsomt. Vi genbruger vores vand
for at beskytte miljøet.

Masser af knofedt
Vi går grundigt til værks både ind- og udvendigt og vi
sætter en ære i at aflevere en ren og velduftende bil,
der er som ny igen.

BILPLEJE  Professionel totalklargøring

SPULING OG VASK
Håndvaskes med specialsæbe
og spules grundigt

MOTORVASK
Grundrens samt spuling
af motorrum og falser

POLERING OG FORSEGLING
Polering med håndholdt maskine samt 
lakforsegling, der holder

STØVSUGNING
Hele bilen støvsuges grundigt

TØRRING
Grundig og skånsom
håndaftørring

FÆLGRENS
Grundig rens samt
håndaftørring

TEKSTILER
Shampoobehandling af
sæder, tæppebund og måtter

LAKKONSERVERING
Få det bedste resultat, hvis du
kommer med din bil inden 1. vask
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Vi ved, hvor vigtigt det er at komme på gaden igen
Fantastisk internt samarbejde, god koordination sammenlagt 
med totalleverance betyder, at vi har minimeret din ventetid mest 
muligt.
 
RTT er taxameterkontrollant og godkendt til at installere, kontrol-
lere, indstille og plombere taxametre og kontrolapparater i taxier. 
Vores specialuddannede teknikere reparerer i dag taxianlæg for de 
fleste taxisselskaber i Danmark.  
 
RTT har været med siden taxameterets spæde begyndelse og har 
hele tiden fokuseret på at kunne levere så bred en produktpallette 
som muligt. De seneste års sammenlægninger, opkøb og udvidel-
ser har betydet, at vi nu er landsdækkende totalleverandør samt 
den største udbyder af taxiservice i Danmark.
 
Medarbejderne i vores dygtige taxiteam er alle specialister på hver 
deres felt og er altid klar til at opfylde dine ønsker.

TAXISERVICE  Totalleverandør

RUDESKIFT
Vi skifter alle slags bilruder

PLADEARBEJDE
Vi udbedrer skader
på bilerne

FOLIE
Fuldindpakninger samt 
dekorationer

VIDEOOVERVÅGNING
Få sikkerhed for, at du kan have
dokumentationen i orden

KLAR TIL SALG
Den frikørte taxi gøres klar
til salg og fremstår som ny

TAXIUDSTYR
Vi leverer og monterer
alt udstyr på eget værksted

SÆDEOVERTRÆK
Skån bilen med udstyr til bilspecifikke
modeller. Flere farver og kvaliteter

TRÆK OG CYKELSTATIV
Vi har flere modeller at vælge
mellem.
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Visuel 
  identitet
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Vi gør dit budskab dekorativt
Bilreklame, autodeko, autodekoration, bildekoration – kært 
barn har mange navne. Men der er ingen blinde vinkler 
med bildekorationer fra RTT.

Vores folieafdeling er igennem de sidste par år vokset mar-
kant. Med mere end 25 års erfaring samt mere end 10.000 
bilindpakninger på cv’et, er RTT i dag blandt de største 
inden for dekorering af biler. Vi lægger vægt på, at arbejdet 
udføres korrekt, hvorfor vi også udelukkende bruger kvali-
tetsmaterialer til det arbejde vi udfører.

Inden monteringen af folien sørger vi for vask og rengøring 
af bilerne. Denne grundige rengøring og efterbehandlingen 
med korrekt montering af folie og temperatur, sikrer den 
bedste kvalitet og holdbarhed.

Den rigtige løsning styrker din identitet og dermed din for-
retning. Hos RTT hjælper vores dygtige grafikere dig med at 
designe den helt rigtige løsning.

FOLIE  Fuldindpakning og dekoration

DEKORATION
Produktion og montage af 
tekst og logo i skærefolie

DEKORATION PRINT
Produktion og montage af
printet folie

FULDINDPAKNING
Skifter farven på bilen og
beskytter lakken

FULDINDPAKNING PRINT
Til event eller synlig promovering

SOLFILM
Effektiv afskærmning af solen.
Fås i flere styrker

BESKYTTELSESFOLIE
Unik beskyttelse af lak mod stenslag,
vask og ridser. Glans og farvespil bevares

CVR STICKERS
Produktion og montage
af de lovpligtige cvr-numre

PRODUKTION & MONTAGE
Alle typer af folieopgaver på biler, skilte, 
facader, butikker samt specialopgaver
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Hvordan vil du genkendes?
Grafisk identitet eller visuel identitet handler ikke bare om at have 
et flot logo. Visuel identitet er et gennemgående brandingværktøj, 
der afspejler virksomhedens inderste værdier og målsætninger.

Vi kunne skrive spalte op og spalte ned med en masse fyld- og 
fremmedord og fortælle, hvor gode vi selv synes vi er. Men vi kan 
også bare sige, at vi hos RTT hjælper vores kunder med at blive set.

Høj kvalitet i store og små løsninger
Vi kan hjælpe med skilte, bannere, billboards, flag, POS-materiale, 
overskuelige websites, sportsreklamer og bildekorationer – bare 

for at nævne nogle eksempler. Vi har teknikken og kender materia-
lerne, når ideerne skal realiseres. Og vi er hurtige, når det haster.
RTT tror på samarbejde. Vi kan ingenting alene – men sammen 
med vores kunder kan vi skabe brands og markedsføring, som
gør en forskel. 

Sig det med format
Om du har behov for 1 eller 1000 m² print, 5000 guldstjerner –
eller noget helt tredje, så står vi klar med den nyeste teknologi
og et topprofessionelt produktionsapparat. Vi printer på alle
materialer fra stof og pvc til træ og glas. Vi producerer også
i storformat samt UV-print.

INDOOR & OUTDOOR MARKEDSFØRING  Skil dig ud
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INDOOR & OUTDOOR MARKEDSFØRING  Skil dig ud
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Kommunikation handler om mennesker
RTT brænder helhjertet for god kommunikation
Vi er stolte af det, vi laver, og viser det gerne frem! Det 
visuelle indtryk er det første, kunderne får, og også det, 
de husker. Uanset branche. 

Totalleverandør
Hos RTT får du kort sagt ubegrænset adgang til hele vo-
res hus, fra bilindretning, pladeværksted, auto-elektronik, 
klargøring og taxaservice til design af logo, bildekoratio-
ner, facadeskilte, bannere i storformat og de lovpligtige 
byggepladsskilte. 

Sagt med andre ord; vi er professionelle til fingerspid-
serne og vi er der altid for kunderne. Faktisk er vi utroligt 
rare mennesker, der hverken er for højt på strå eller 
tænker så langt ud af boksen, at vi ikke kan nå jorden.

Vi siger altid ja! Vi ved, at vores kunder har brug for profes-
sionalisme, fleksibilitet og indlevelse. Vi ved, I forventer at 
kunne regne med os. Og det kan I. 

 

Donners.dk har speciale
i primært salg af egne
frikørte Mercedes-Benz
hyrevogne og sekundært
servicering af Mercedes-
Benz hyrevogne og frikørte
Mercedes-Benz person–
og firmabiler.

”At RTT nu kan lave alt på samme
adresse, gør det nemt og bekvemt for 
os. Bilerne er altid 100 % i orden, når de 
bliver afleveret, og vores kunder er altid 
tilfredse med resultatet.

I 5 år har vi haft samarbejde med RTT
og fået klargjort frikørte taxier til vide-
resalg samt bilpleje af brugte biler til 
videresalg. 

Vi bruger også RTT som sparringspart-
ner. Vi får nogle gange specielle ønsker 
fra vores kunder, og her er RTT gode at 
sparre med. De hjalp os blandt andet 
med at finde en god og prisvenlig løsning   
til mobildiskotek i en taxi til en af vores 
kunder. Kunden er super glad for løsnin-
gen, og så er vi også glade. Vi ser frem til 
et fortsat fremtidigt samarbejde.”

Dennis Donner
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ANDERSEN BILER
”RTT forstår at løfte en
opgave og bærer den
sikkert i mål, til trods
for tidspres og kort
deadline. Det er essen-
tielt for mig, da jeg står
med en betalende og
forventningsfuld kunde i den anden 
ende, som forventer at få sin nye bil til 
aftalt tid.Resultatet er altid spot on, og 
skulle der ske en smutter, rettes den 
hurtigt og effektivt.

RTT-teamet har til fulde indfriet mine for-
ventninger, og jeg er meget tilfreds. Det 
er nemt at være kunde hos RTT. Mit helt 
klare udbytte er, at jeg selv sparer tid 
og penge.

VW I HORSENS er
bilforhandler for
Volkswagen i Danmark.

”Vi bruger RTT til indret-
ning af varebiler,
dekorering og auto-el.
Vi kan kun varmt anbe-
fale RTT. Vi får lavet alt i deres Vejleafde-
ling, og det har vi været rigtig glade for.
Vores mangeårige samarbejde har været 
inspirerende og givende. Dét, at vi kan 
få lavet alt ét sted, og at det ligger i 
nærheden af os, har været altafgørende.

Kommunikationen har altid været nem 
og gnidningsfri, og eventuelle udfordrin-
ger bliver altid løst tilfredsstillende.

Vores kunder forventer topkvalitet,
og derfor forventer vi selvfølgelig
det samme af vores underleveran-
dør – det indfrier RTT til fulde. Vi ser
frem til fortsat samarbejde.”

Kristian Zouaoui, Salgschef Erhverv, 
Volkswagen Horsens

Tilfredse kunder betyder alt!
RTT er kompetente folk at tale/sparre 
med, og deres vidensdeling giver mig 
nogle fremragende argumenter for at 
handle med netop dem. Igennem RTT 
er jeg totalleverandør af branchens bed-
ste produkter.”

Jan Tholstorf, Erhvervskonsulent,
Andersen Biler
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Elektronvej 8
2670 Greve

Telefon: +45 44 50 03 00

Email:  lc@rtt.dk

Indoor & Outdoor markedsføring, 
produktion, skilte, bannere
folie og specialopgaver

HER FINDER DU OS
RTT Søborg

Transformervej 4
2860 Søborg

Telefon: +45 44 53 55 15

Email: salg@rtt.dk

Auto-el, taxi, pladeværksted,
bilindretning, bilpleje og folie

RTT Amager

Kirstinehøj 68
2770 Kastrup

Telefon: +45 44 53 55 15

Email: amager@rtt.dk

Bilpleje

RTT København

Banevingen 12
2200 København N

Telefon: +45 44 53 55 15

Email: kbh@rtt.dk

Bilpleje

RTT Vejle

Haderslevvej 1
7100 Vejle

Telefon: +45 75 80 15 80

Email: vejle@rtt.dk

Auto-el, taxi, bilindretning,
bilpleje og folie

RTT Aarhus

Arresøvej 16 
8240 Risskov

Telefon: +45 86 24 14 55

Email: aarhus@rtt.dk

Auto-el, taxi, bilindretning
og folie

RTT Aalborg

Håndværkervej 24A 
9000 Aalborg

Telefon: +45 86 24 14 55

Email: hc@rtt.dk

Auto-el, taxi, bilindretning
og folie

FØLG OS

RTT Greve

Læs mere på www.rtt.dk


