
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Rosendahl tekande; Penta tesi 
- med gravering, tryk, præg, eller fræsning. 
 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/gravering/367/sider/367.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/gravering/367/sider/367.htm
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Fordelene ved de forskelligartede teknikker kan være åbenlyse eller i specifikke tilfælde teknisk begrun-
dede. 
 

Gravering er, at det i modsætning til tryk og folie ikke slides eller “kradses” i stykker ved brug. Lasergrave-
ring fremstår som en naturlig del af produktet og giver derfor en eksklusiv finish. Ved brug af særlige teknik-
ker kan vi sikre gravering i eloxeret aluminium med farver, der er lige så holdbart som almindelig gravering. 
 

Tryk kan ske i form af silketryk, tampontryk eller som digitaltryk, afhængig af materialearten og krav til motiv 
eller farver. 
 

Præg eller fræsning kan sikres i de fleste materialer med en vis materialetykkelse 
 
Her medgives eksempler på et givent prisniveau og en beskrivelse af nogle af mulighederne.  
 

Der arbejdes med klargjorte filer i ai. – eller eps-filer (version 3), på baggrund af eksakte farver i CMYK, RAL 
eller Pantone, og der udarbejdes altid korrektur til godkendelse inden en given produktion.  
 

Såfremt De har et behov vil vi gerne modtage en beskrivelse af opgaven, der beror på en illustration, oplys-
ninger om mængde, leveringstid, krav til, eller ønske om, teknik - og et budgetgrundlag. 
 

 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/menuer/menu_tryk_paa_reklameartikler.htm 
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