Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.

SE-nr. 34 04 62 63

Bank 4865-869565830

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

Forlang vort prøvesæt fremsendt til vurdering.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/228/sider/228_6.htm

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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SE-nr. 34 04 62 63

Bank 4865-869565830

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

Forsegling og tætning
- som standardløsning, fra lager, eller efter opgave - også i små mængder.
www.danskskiltereklame.dk

Forsegling og tætning, tætningslister og hjørnesamlinger.
Se online-kataloget på vor hjemmeside.
Som grossist og importør at tætningsbånd, lister og komponenter til byggeri, håndværk og skiltebranchen,
står vi til rådighed med hele sortimentet fra bl.a. Gfa, der lagerfører en stor mængde artikler
og som kan leveres ab lager indenfor normalt ca. 3 arbejdsdage.
Vi står til rådighed med råd og vejledning
og dersom der er mere specifikke krav, kan producenten kontaktes direkte.
Der kan gives dansk support og vejledning ved krav til en given produktion,
ligesom der kan oplyses om aktuelle lagermængder.

Flere årtiers erfaring i udvikling, konstruktion og produktion markedet gør GfA til en professionel samarbejdspartner når det drejer sig om tætning og profiler.
Da man som en leverandør til producenter af bl.a. vinduer, døre, drivhuse, biler og facader, er man under
konstant forandring, så sortiments og anvendelsesområder er steget betydeligt.
I dag nye mekaniske og funktionelle krav, særlig kemisk holdbarhed og mange specifikke kundeønsker
en del af dagligdagen og derfor indeholdes lageret i Hamborg af flere tusinde forseglinger og profiler.
Et speciale er at der kan produceres i små serier, hvor grundlaget er eget værksted til produktion af
stanseforme og en moderne produktion. Det kan sikre en hurtig levering af enhver opgave.
Alle opgaver kan leveres efter Deres krav til materiale, farver og mængder.

_
Fremstilling af tætningshjørner eller sammensvejsede rammer til brug for en komplet tætning, selvklæbende
forseglingsudstyr og mange emballeringsmuligheder gør en opgave enkel.
Kan De beskrive opgaven, kan den produceres - ofte i løbet af nogle dage, også i små mængder.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/228/sider/228_6.htm
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Se mere om mulighederne herunder, eller kontakt os for en uddybende samtale.

Specialsupport på dansk

Hovedkatalog

Tilbehør

Bilproduktion

Frysere og frysehuse

Udestuer

Container forsegling

Eftermontering

Møbeludstyr

Døre og porte

Indvendige døre

Indvendige vægge

Brusevægge

Låse- og insektforsegling

Solcellemoduler

Trapper Non-slip

Ståldørskarme

Systemvinduer og døre

Tekniske profiler

Vinduer og døre i træ

Alternativt findes et væld af muligheder, bl.a. i aluminium, hvor vi gerne står til rådighed med en samlet løsning
i små og større mængder.
Lad os give en bud på det De aktuelt har behov for.
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