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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? 

 

 

Vista Systems - Lysbokse 
- fra lager og i produktion. 
 

Her et par eksempler på standardformater, der kan leveres i individuelle mål 
og i en given RAL-farve, med Deres printede budskab om ønsket. 
 

Dess.: 005109MCFT3950 
 

 

Tilted Light Box. 
 
En lyskasse designet til et overordnet menusystem. 
Model: MCFT3950. 
Størrelse: 1006 mm. x 445.5 mm. (39.6" x 17.5"). 
Indsatsstørrelse: 1000 x 401 mm. (39,4" x 15,8"). 
Info.: Belyste projektionsskilte. 

 

Dess.: 005109MCFT3915 
 

Flad Vista Light på Vistaramme. 
 
Et fladt fritstående Vista Light med standard buede Vista rammer 
monteret på forsiden. 
Model: MCFT3915 
Størrelse: 1516 x 2013 mm. (59,7" x 79,3"). 
Indsatsstørrelse: 1193 x 2000 mm. (47" x 78.7"). 
Info.: Belyste pyloner. 

 

 

 

Produktionen fra Vista System er baseret på modulsystemer, der kræver en vis indsigt for at få det maksima-
le udbytte, eller et ønsket resultat. Derfor ville det være klogt at investere lidt tid inden de vælger en ny facade 
eller et system. Det vil med sikkerhed tjene sig hjem på kort og på lang sigt. 

 
   

 

Vi har certifikat på at vi vil, 

 

og det vi gør - løser opgaven, optimalt. 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/005/sider/005_1.htm 
 

> http://www.vistasystem.com/ap/html/danskskiltereklameaps-126826.html Se online-

kataloget 

her. 

 
 

Vista System - Ambassadør 
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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

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

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vista System Skiltning 
- aluminiumsløsninger i alle afskygninger - fra lager og i produktion. 
 
Dess.: 005109MCFT2348 

Vista lys, dobbeltsidet, monteret på stang. 
 
Model: MCFT2348 
Størrelse: 1459.6 x 3855 mm. (57.5" x 151.8"). 
Indsatsstørrelse: 1193 mm. x 450 mm. (47" x 17.7"). 
Info.: Udendørs. 
 

Vistas System´s mission er at levere produkter til brug for skilte og skiltning, 
og samtidig kontinuerligt at hæve standarderne for service, professionalisme, 
tilgængelighed, lydhørhed og innovation. 
 

Alt kan leveres i standardstørrelser og efter opgave.  
 

Vi kan ydermere sikre en opgave løst som enkeltopgave, eller hvor hele 
konceptet leveres med printede løsninger, med og uden lys - og monteringen, 
om det er ønskeligt. 

 
 

Konceptet kan overordnet opdeles i følgende ho-vedgrupper: Vista - Square - Expand - Light - Ba - Verge 

og den nye Flex - der overordnet illustreres på vor hjemmeside.  
 
Dess.: 005109MCFT2645 
 

 

Gulv til loft Vista Light. 

 
Dette dobbeltsidede Vista Light-skilt er monteret på en 
tilhørende elegant stang. 
Model: MCFT2645 
Størrelse: 972 x 2418 mm. (38,3" x 95,2"). 
Indsatstørrelse: 890 x 1850 mm. (35" x 72,8"). 
Info.: Informationsskilt, indendørs. 

 
 

Dess.: 005109MCFT4484 
 

Opspændt Vista Light. 
 

Denne version af Vista Light monteres ved hjælp af et 100 mm. rørformet 
beslag, monteret med specialfremstillede flanger til loft og væg. 

Model: MCFT4484 
Størrelse: 1320.6 x 721.2 mm. (52" x 28.4"). 
Indsatsstørrelse: 1206 x 457.2 mm. (47.5" x 18"). 
Info: Informationsskilte, ophængte.  
 

Kontakt os gerne for en uddybning af mulighederne - eller for et konkret oplæg.
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Dess.: 005109MCFT2808 
 

 

Vista piedestal, pylon med lys. 
 

Denne skiltesokkel er lavet ud fra VL-serien der gør det 
muligt at udnytte skiltets komplette overflade, der kan være 
internt belyst. 
Model: MCFT2808 
Størrelse: 955.35 x 2013 mm. (37.6 "x 79.3") 
Indsatstørrelse: 783 x 1500 mm. (30.8 "x 59.1") 
Info.: Informationstander, udendørs. 

 
 

Dess.: 005109 MCFT2811 
 

Vista Light on dobbeltpost. 
 
Model: MCFT2811   
Størrelse: 1216.4 x 2813 mm. (47.9" x 110.7"). 
Indsatstørrelse: 991 x 2500 mm. (39" x 98.4"). 
Info.: Informationskilt, udendørs.   

  
 

 

Dess.: 005109 MCFT4112 
 

 

Post- og Panel Vista Light. 
 

Et Vista Light-seriens skilt ændret til en post- og panel-stilstander. 
Model: MCFT4112 
Størrelse: 1318,65 x 1708 mm. (51,9" x 67,2"). 
Indsatstørrelse: 991 x 1000 mm. (39" x 39,4"). 
Info.: Informationsstander eller pylon. 
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Dess.: 005109MCFT3714 
 

Vista Light Pylon  
- med indbygget plade for fast budskab, printet eller i ud-
skåret folie. 
 

Dette Vista Light har en indbygget niche til en opslags-
tavle, kan også bruges med et sletbræt. 
Model: MCFT3714 
Størrelse: 1228.7 x 1607 mm. (48.4" x 63.3"). 
Indsatsstørrelse: 890 x 600 mm. (35" x 23,6"). 
Info: Informationstander, pylon. Gulvmonteret. 
 

  

 

 

 

Forlang datablade og skabeloner fremsendt. 

Dess.: 005109MCFT3953 
 

 

 

Vista Light Pylon med en speciel rotationsbase. 
Model: MCFT3953 
Størrelse: 825.85mm x 2687mm (32.5 "x 105.8") 
Indsatsstørrelse: 698mm x 2600mm (27,5 "x 102,4") 
Info.: Informationspylon, dobbeltsidet. 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk 
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Dess.: 005109MCFT3882 - 005109MCFT3798 
 

Square Post 
- med beslag til Vista Light til en firkantet post.  
Vista Light kan være internt belyst. Projicering af 
lodret kurve. 
 

Model: MCFT3882 
Størrelse: 956 x 793.25 mm. (37.6" x 31.2"). 
Indsatstørrelse: 850 x 599 mm. (33,5" x 23,6"). 
 

Model: MCFT3798 
Skiltestørrelse: 2007 x 595.3 mm. (79 "x 23.4"). 
Indsatsstørrelse: 2000 x 400 mm. (78,7" x 15,7"). 
Info.: Informationsskilt, udendørs. 

  
 

Dess.: 005109MCFT2866 
 

 

Tiltet konkav Light Box. 
En lyskasse, designet til et overhead og 
menusystem, med et konkavt udtryk. 
Model: MCFT2866 
Skiltestørrelse: 1010 x 559 mm. (39,8" x 22"). 
Indsatsstørrelse: 1000 x 599 mm. (39,4" x 23,6"). 
Info.: Informationskilt. 

 
 

Dess.: 005109 MCFT3224 
 

Vista Light-Concave - Triangular.  
Dette skilt viser alsidigheden af Vista Light seriens sammensætninger, der med 
en ændring af endestykket opnår et konkavt design. 
Model: MCFT3224 
Størrelse: 501.2 x 408 mm. (19.7" x 16.1"). 
Indsatsstørrelse: 401 x 400 mm. (15.8" x 15.7"). 
Info.: Informationsskilt, udendørs. 
 

 
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk 
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Vista System Skiltning 
- innovative aluminiumsløsninger i alle afskygninger - fra lager og i produktion. 
 

 

Vista System International, en hurtigt voksende 
israelbaseret pioner og verdensledende inden for 
modulbaseret buet rammeteknologi (MCFT) - med 
amerikanske base i Sarasota, Florida, og som et 
godt eksempel har man leveret plasmaskiltet her til 
Sydafrika i MCFT-signaturkomponenter, der er nød-
vendig for at designe denne iøjnefaldende pylon, 
der fremmer det videnskabelige og teknologiske bil-
lede af det sydafrikanske agentur for videnskab og 
teknologi fremskridt (SAASTA).  
 

SAASTA sigter mod at fremme offentlighedens 
bevidsthed, forståelse og engagement af viden-
skab, teknik og teknologi i Sydafrika.  

 

Det krævede et originalt teknologisk avanceret skiltedesign, der kunne gøre opmærksom på besøgende tæt 
på, og fra en stor af-stand. SAASTA havde brug for et system, der stod ude og som kunne illustrere et viden-
skabs- and Technologi Center. 
 

Både stål- og aluminiumskonstruktioner blev overvejet. Stål skal primes og sprøjtemales, og kræver en del 
vedligeholdelse. Aluminium er er stort set vedligeholdelsesfri, men er det dyrere og skal håndteres med stør-
re omhu. Pylonskiltet på billedet skulle transporteres og installeres på en sådan måde, at det ikke blev be-
skadiget. 
 

SAASTA er placeret, hvor alle bygninger har det samme udseende og har brug for en skiltning, der skiller sig 
ud i gadebilledet. Filosofi i det der arbejdes med er storslået, og som følge heraf bør den måde, de toner 
frem på illustrere det. Klienten, en videnskabsmand, ønskede at kende alle nøjagtige detaljer, fra lysboksen 
ned til de røde bolte der skulle anvendes. Som følge heraf blev der præsenteret med et forslag hvor hver e-
neste møtrik, bolt og beslag, var beskrevet. Den største udfordring var SAASTA var designkrav. Det oprin-
delige design blev også ændret, bl.a. ved at flytte hule sektioner på siderne indad, ca. 500 mm., bl.a. for at 
sikre komplet strukturel støtte af hele konstruktionen. Alle de buede sektioner og den øverste lysboks er kon-
strueret ud fra Vista's MCFT, hvilket gjorde en løsning umiddelbart tilgængelige og let at monteret.  
 

Et projekt der illustrere at alt i denne branche er muligt, uanset hvor vild ideen, eller hvilke krav der stilles til 
designet, hvis teamwork og kommunikation kan koordineres med Vista's tekniske teams, 
 

Projektet blev i øvrigt gennemført indenfor 14 arbejdsdage. 
 

  
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk 
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Vista System lyskasser 
- med printede løsning på acryl - eller med brug af backlight - fra lager og i produktion. 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

Formaterne kan leveres efter opgave, med og uden dekoration. 
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  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? 
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