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Hei og Godt Nyttår 

 

I samarbeid med Bio-Prep v/Espen Lynne har vi opprettet firmaet JT Rustad AS, vårt mål er å 

videreføre samt videreutvikle Bio-Prep`s produktportefølje av former, forbruksmateriell og 
rekvisita til preparering av Troféer og skulpturering av montasjer for alle dere som har dette 

som heltidsprofesjon, deltidsyrke eller kun som hobby. 

 

JT Rustad AS har som hovedmål å levere produkter med høy kvalitet til en fornuftig og 

konkurransedyktig pris. 

Brosjyren har dere mottatt tidligere av Espen Lynne, men dere vil også finne den som 
vedlegg i denne e-posten.  

 

Fra 24 januar 2022 er dere velkommen til å hente former, øyne, rekvisita og kjemikalier hos 
oss om dere er i nærheten, vi holder til i Enebakk (35 min fra Oslo) ring gjerne på forhånd da 

lageret ikke er bemannet 24/7. 

Foreløpig er det litt flytting av lager som gjenstår, men vi sender selvfølgelig varer så fort vi 
kan ved bestilling. 

 

På litt lengere sikt vil det komme en hjemmeside med flere bilder av hver enkelt modell, dette 
håper vi kan hjelpe deres kunder med å få sitt drømmetrofé preparert slik de ønsker det, men 

selvfølgelig med en faglig vurdering som bare dere kan ta ut ifra tilstand på troféet, 
feltbehandlingen etc. 

 

Har dere gode, høyoppløselige bilder av Troféer dere har preparert med våre modeller mottar 
vi gjerne det sammen med et samtykke for bruk på kommende hjemmesider, ønskes deres 

firmanavn på bilde får dere selvfølgelig det. 

 

I løpet av 2022 er målet i tillegg til hjemmesider og ferdigstille et utstillingslokale der dere 

kan se alle former utstilt. 
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Litt praktisk informasjon: 

Har dere produkter/modeller dere ønsker som ikke er i vår portefølje, skal vi selvfølgelig 

hjelpe dere med det.  

 

Espen Lynne vil fortsatt være en rådgiver i spørsmål om størrelser på former, teknikker etc. 

Har også med min far Arve Rustad som utleveringsassistent da han fortsatt er aktiv i bransjen 
selv om pensjonistalder er oppnådd. 

 

Ved jevne mellomrom vil vi sende ut informasjon om lagerstatus, produktnyheter og 
prisendringer. 

 

I henhold til personvern reglementet (GDPR) er det vår plikt og opplyse dere om at dere når 
som helst kan sende oss en e-post vis dere ikke ønsker informasjon av oss og vil melde dere 
av vår epost liste. 

 

 

Bestilling sender dere til ordre@jtrustad.no  

Ved første bestilling vil vi gjerne at dere sender oss: 

Firmanavn 

Organisasjonsnummer 

Kontaktperson 

Telefonnummer 

Leveringsadresse 

Fakturaadresse 

Det utføres ikke kredittsjekk av firmaer som allerede er eksisterende kunder av Bio-Prep. 

 
 

Med vennlig hilsen 

Torgrim Rustad 

JT RUSTAD AS 
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