Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Alu-Line gadeskilte
- med sølveloxeret aluminiumsklapramme.
Dess.: 228102117
Standard gadeskilt med mange muligheder,
udført i 32 mm. aluminium med snaprammer, eloxeret.
Bagplade i galvaniseret stål.
Ben i 15 x 30 mm. eloxeret firkantrør.
Rustfri.
Med geringshjørner.
Med refleksfri APET-frontplader der beskytter,
og som sikre en let udskiftning af budskabet .

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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Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

- EMGJ Holding Aps.

- Kurv, logoholder er tilbehør
- Logoholder kan efter opgave tilføres tekst,
logo og budskab efter Deres ønske.

- Tilhørende print og plakater kan naturligvis leveres
efter opgave i mindre eller større mængder.
- Vi har ydermere kompetencer inden for bogtryk og
fremstilling af brochurer, menukort, bl.a. som lyntryk i alle
mængder og formater.
Se mere på www.5610.eu
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.sign-city.com/danskerhvervsbeklaedning/default.asp
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Gadeskilte
- med sølveloxeret aluminiumsklapramme.
Dess.: 2281025994 Horisontal.
Dess.: 2281025993 Vertikal.
Rustfrit gadeskilt
- med sølveloxeret aluminiumsklapramme.
Alu-Line A3
Model 154
25 mm. profil med geringshjørner.
Bagplader i galvaniseret stål.
Refleksfri APET-frontplader.
Ben i 15 x 30 mm. aluminiums firkantrør.
Vægt: 2 kg..
Dybde: 39 cm..

Model Dess Board Posterstørrelse Farve Vægt Total B x H x D Pakkestørrelse Vægt Pallestørrelse Mængde
154 2281025994 Horizontal 42 x 29,7 cm. Alu/silver 2 kg. 45 x 48 x 35 cm. 47 x 52 x 9 cm. 2,4 kg. 80 x 120 x
220 cm. 70 stk..
Model Dess Board Posterstørrelse Farve Vægt Total B x H x D Pakkestørrelse Vægt Pallestørrelse Mængde
154 2281025993 Vertical 29,7 x 42 cm. Alu/silver 2 kg. 33 x 57 x 39 cm. 37 x 64 x 9 cm. 2,4 kg. 80 x 120 x
220 cm. 70 stk..

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/056/sider/056_1.htm
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