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Bannere med tekster, fotos eller logo 
- som tekster - - logoer - bogstaver - navnetræk, eller noget helt andet. 

 
 

www.stofbannere.dk 
 

KKuunn  ffaannttaassiieenn  ssæætttteerr  ggrræænnsseerr!!  
  

Baannnneerree  aannvveennddeess  ssoomm  rreekkllaammeekkaammppaaggnneerr,,  bbuuddsskkaabbeerr  ppåå  hhuussffaaccaaddeerr,,  ttaannkkssttaattiioonneerr,,  
uuddssttiilllliinnggeerr  oogg  vveedd  ssppoorrttssbbeeggiivveennhheeddeerr,,  ii  bbuuttiikkkkeenn,,  ppåå  mmeesssseerr,,  kkoonnggrreesssseerr,,  oogg  vveedd  eevveennttss,,  

eelllleerr  hhvvoorr  ddee  mmåå  øønnsskkee  ddeett..    
  

  
  

UUddssttiilllliinnggssssyysstteemmeerr  --  SSttoorrffoorrmmaattpprriinntt  --  SSttrreeaammeerrss  --  EEttiikkeetttteerr  --  SSttooffbbaannnneerr  --  SSttiillllaaddssbbaannnneerr  
--  NNeettbbaannnneerr  --  PPrreesseennnniinnggssbbaannnneerr  --  PPllaakkaatteerr  --  MMaaggnneettsskkiillttee  --  RReekkllaammeemmååtttteerr  --  PPaarraassoolllleerr  

--  FFllaagg  --  BBeeaacchhffllaagg,,  mmvv....,,  
eelllleerr 

og byggeskilte - leveret opsat efter Deres anvisning 
- Stilladsreklamer, indpakning af huse og hegn mm., - Bildekoration og indpakning 

- Udstillingssystemer - både transportable og permanente løsninger, 
- Konkurrencematerialer i storformat, opklæbet på skumplader - 

Specialprodukter - print direkte på træ, glas, plast, aluminium, stof og måtter, mm. 
- efter opgave. 
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VVii  pprriinntteerr  ppåå  ssttoorrtt  sseett  aallllee  mmaatteerriiaalleerr  oogg  ii  aallllee  ssttøørrrreellsseerr......  
TTrryykkkkvvaalliitteetteenn  ttiill  uuddeennddøørrss  bbrruugg  eerr  ddeett  ssaammmmee  ssoomm  ttiill  iinnddeennddøørrss  bbaannnneerree..  

VVeedd  uuddeennddøørrss  bbrruugg  kkrræævveess  ddeerr  mmeerree  ffaassttggøørreellssee..  
VVii  aannvveennddeerr  oofftteesstt  eenn  ssttæærrkk  lliinnnniinngg  ttiill  kkaannttssyynniinngg  oogg  iinnddssyyeeddee  lliinneerr  eelllleerr  ffoorrssttæærrkkeeddee  sseejjllrriinnggee..  

  

 

  
  

VVii  pprriinntteerr  bbll..aa..  ppåå::    
KKaammppaaggnneeffoolliiee  --  55--åårrss  ffoolliiee  --  BBuussffoolliiee  --  NNeettbbaannnneerr  --  77--åårrss  bbiilliinnddppaakknniinnggssffoolliiee  --  

TTrraannssppaarreenntt  ffoolliiee  --  DDrrooppppaappeerr  --  RReefflleexx  ffoolliiee  --  FFlloooorr  GGrraapphhiicc  --  GGuullvvffoolliiee  --  WWiinnddooww  GGrraapphhiicc  OOnnee  WWaayy  --  
KKaallkkee  bbaannnneerr  --  PPaappiirr  --  MMaalleerrii  llæærrrreedd  --  SSøøllvvffoolliiee  --  PPoowweerr  VViinnyyll  ––  117700  ggrr..  PPPP  --  SSyynntteettiisskk  ppaappiirr  --  

DDiissppllaayybbaannnneerr  --  PPrreesseennnniinngg,,  aallmmiinnddeelliigg  oogg  bblloocckk--oouutt  --  220055  ggrr..  ttrriiccoott  --  113355  ggrr..  SSaattiinneettttee..  
--  aallmmiinnddeelliigg  oogg  BB11  bbrraannddggooddkkeennddtt..    

111155  ggrr..  ttrriiccoott,,  aallmmiinnddeelliigg  oogg  BB11  bbrraannddggooddkkeennddtt..  
  

BBaannnneerree  lleevveerreess  rruulllleett  oogg  ppaakkkkeett,,  ii  ppllaassttppoosseerr,,  eevveennttuueelltt  mmeedd  eett  vvaallggtt  oopphhæænngg..  
SSttooffbbaannnneerree  kkaann  lleevveerreess  ii  hhvviillkkeett  ssoomm  hheellsstt  mmååll  oogg  ffaarrvveerr..  

SSttooffbbaannnneerree  eerr  lleettttee  aatt  sseennddee  oogg  oopphhæænnggee.. 

VVii  sseennddeerr  ooggssåå  ggeerrnnee  ddiirreekkttee,,  eefftteerr  aannvviissnniinngg  ffrraa  DDeemm..  
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Prisen på et banner kan generelt kun beregnes på baggrund af Deres faktuelle krav. 
Vi behøver følgende oplysninger for at kunne medgive et ultimativt tilbud: 

 
Størrelse. 
Kvalitet. 

Bundfarve, samt hvilke farver der indgår i tekst, logo og billeder. 
Krav til besætninger, såsom kantning, snøre, øjer og andre forstærkningskrav. 

Antallet pr. leveret produktion. 
Leveringstiden. 

- så kan det meste lade sig gøre!  
  

UUddvviikklliinnggeenn  iinnddeennffoorr  pprriinntt  hhaarr  ggjjoorrtt  ddeett  mmuulliiggtt  aatt  pprriinnttee  ssttooffbbaannnneerree  ppåå  
mmaannggee  ffoorrsskkeelllliiggee  ssttooffttyyppeerr  oogg  mmeeddiieerr,,  ii  ooppllaagg  ffrraa  bblloott  eett  eennkkeelltt  ssttyykk..  

  

  
  

SSttiillllaaddssrreekkllaammee,,  ffoorr  eekksseemmppeell  --  ttiiddeennss  mmeesstt  eeffffeekkttffuullddee  mmeeddiiee    
VVii  lleevveerreerr  ssttiillllaaddssbbaannnneerr  kkllaarr  ttiill  oopphhæænnggnniinngg    

VVii  pprriinntteerr  ssttiillllaaddssbbaannnneerr  ppåå  336600  eelllleerr  444400  ggrraammss  NNeett--PPvvcc    
KKvvaalliitteetteenn  eerr  ii  ttoopp..  

  

  
  

TTeekkssttiillbbaasseerreeddee  rreekkllaammeebbaannnneerree  
eerr  bblleevveett  eett  ppooppuullæærrtt  mmeeddiiee  ttiill  mmaarrkkeeddssfføørriinngg  aaff  vviirrkkssoommhheeddeennss  bbuuddsskkaabb  

--  ssååvveell  iinnddeennddøørrss  ssoomm  uuddeennddøørrss..  
  

TTeekkssttiill  hhaarr  mmaannggee  ffoorrddeellee  ssaammmmeennlliiggnneett  mmeedd  ff..eekkss..  ppaappiirr..  
BBaannnneerrnnee  uuddssttrråålleerr  kkvvaalliitteett  oogg  ssmmaagg,,  ddee  ttaaggeerr  iikkkkee  llyysseett  oogg  

eerr  ssaammttiiddiigg  iiddeeeellllee  rruummddeelleerree  aaff  ff..eekkss..  bbuuttiikkssllookkaallee  eelllleerr  ssoomm  eenn  ddeell  aaff  mmeesssseessttaannddeenn..    
  

BBaannnneerree  ttiill  iinnddeennddøørrss  bbrruugg  pprroodduucceerreess  ii  fflleerree  ffoorrsskkeelllliiggee  ssttooffttyyppeerr  
aaffhhæænnggiigg  aaff  ffoorrmmåålleett  oogg  DDeerreess  øønnsskkeerr..  

DDeenn  mmeesstt  aannvveennddttee  eerr  TTrriiccoott  110000  %%  ppoollyyeesstteerr  ii  113355  ggrraamm  pprr..  mm22..  
DDeett  eerr  eett  lleett  ttrraannssppaarreenntt  ssttooff,,  ddeerr  iikkkkee  kkaasstteerr  sskkyyggggee  oogg  ssoomm  eerr  ttiillssttrræækkkkeelliigg  kkrraaffttiigg  ttiill  aatt  ggiivvee  

uunnddeerrllaagg  ffoorr  eenn  ggoodd  ffaarrvveemmæættnniinngg..  
VVii  ttrryykkkkeerr  bbååddee  ii  rreennee  ffaarrvveerr  oogg  mmeedd  rraasstteerr  ttiill  bbrruugg  vveedd  ffoottooss  mm..vv..  

VVoorr  ssttaannddaarrddkkoonnffeekkttiioonneerriinngg  ttiill  llooffttoopphhæænngg,,  oommffaatttteerr  iinnddssyyeett  jjeerrnnssttaanngg  ii  ttoopp  oogg  bbuunndd  mmeedd    
ttoo  oopphhæænnggsskkrrooggee  ii  ttooppppeenn..  KKaanntteerrnnee  eerr  sskkåårreett  rreenntt  oogg  ttrræævvlleerr  iikkkkee..    

  

VVii  kkaann  lleevveerree  ii  aallllee  mmååll  oogg  ffaarrvveerr,,  eenntteenn  ii  rreennee  ffaarrvveerr  eelllleerr  mmeedd  rraasstteerr  ttiill  bbiilllleeddeerr..  
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VVii  kkaann  bbll..aa..  ttiillbbyyddee  fføøllggeennddee  ssttooffkkvvaalliitteetteerr::  
  

33--ttrråådd  ppoollyyeesstteerr  113355  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  223344  ccmm..  
33--ttrråådd  ppoollyyeesstteerr  220055  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  223344  ccmm..  

SSaattiinneettttee  113355  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  222200  ccmm..  
PPoollyyffllaagg  115500  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  222200  ccmm..  
TTaafftt  SSaattiinn  6600  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  223300  ccmm..  

NNoonn--wwoovveenn  115500  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  116600  ccmm..  
NNoonn--wwoovveenn  330000  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  223300  ccmm..  

DDuuoo  IImmaaggee  228800  ggrr..  --  mmaakkssiimmaallbbrreeddddee  114433  ccmm..  --  ttiill  ttoo--ssiiddeett  pprriinntt..  
  

  
  

BBrruugg  DDeerreess  eeggeenn  ffaaccaaddee  aakkttiivvtt  ttiill  kkaammppaaggnneerr..  
FFaaccaaddeebbaannnneerr  eerr  eett  uuvvuurrddeerrlliiggtt  oogg  fflleekkssiibbeelltt  kkaammppaaggnneemmeeddiiee..  

FFaaccaaddeebbaannnneerr  eerr  eett  mmeeddiiee  DDee  iikkkkee  bbøørr  oovveerrssee!!    
SSttoorr  ssyynnlliigghheedd  oogg  fflleerree  kkuunnddeerr  ii  bbuuttiikkkkeenn    

MMeeggaaBBaannnneerrSSyysstteemmeett  ggøørr  uuddsskkiiffttnniinngg  aaff  bbaannnneerree  eennkkeelltt..  
--  oogg  ssåå  bbeennyytttteerr  vvii  uuddeelluukkkkeennddee  ddee  aabbssoolluutt  bbeeddssttee  mmaatteerriiaalleerr..  

  

EEtt  eett  eelleeggaanntt,,  eekksskklluussiivvtt  oogg  ppaatteenntteerreett  sskkiilltteessyysstteemm,,  ddeerr  bbrruuggeess  ttiill  uuddsskkiifftteelliiggee  ssttooffbbaannnneerree..  
DDeett  eennkkllee  MMaattrriixxssyysstteemm  eerr  sskkaabbtt  ttiill  mmooddeerrnnee,,  hhuurrttiiggee  oogg  uuddsskkiifftteelliiggee  rreekkllaammeebbuuddsskkaabbeerr..  

LLøøssnniinnggeenn  ssiikkrreerr  ssttiill  oogg  hhøøjj  ssiiggnnaallvvæærrddii  ii  eetthhvveerrtt  llookkaallee..  
SSeellvvee  rraammmmeenn  eerr  eenn  eennggaannggssiinnvveesstteerriinngg..  

  

  
  

SSttooffbbaannnneerreett  kkaann  hhuurrttiiggtt  uuddsskkiifftteess  aaff  eennhhvveerr,,  uuddeenn  bbrruugg  aaff  vvæærrkkttøøjj    
--  oogg  ddeett  uunniikkkkee  ssyysstteemm  ssiikkrreerr,,  aatt  bbaannnneerreett  aallttiidd  ssiiddddeerr  fflloott  oogg  ssttrraammtt..  

  

EEtt  eennkkeelltt  oogg  fflleekkssiibbeelltt  bbuuddsskkaabb,,  
ddeerr  kkaann  aannvveennddeess  ii  bbll..aa..  bbuuttiikkkkeerr,,  vvaarreehhuussee  ppåå  uuddssttiilllliinnggeerr,,  mmeesssseerr,,  oo..ss..vv....  
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MMAATTRRIIXXssyysstteemm  bbeessttåårr  aaff::  
  

PPrrooffiilleerrnnee  ddeerr  lleevveerreess  ssoomm  ssttaannddaarrdd  ii  nnaattuurreellookksseerriinngg..  
VVeedd  ssttøørrrree  ooppllaagg  kkaann  pprrooffiilleerrnnee  ooggssåå  lleevveerreess  ssoomm  ssoorrtt  eellookksseerreeddee..  

RRaammmmee::  SSttaannddaarrddpprrooffiilleenn  lleevveerreess  ssoomm  eennkkeellttssiiddeett,,    
mmeedd  eenn  ddyybbddee  ppåå  2277  mmmm..,,  eelllleerr  ssoomm  ddoobbbbeellttssiiddeett  hhvvoorr  ddyybbddeenn  eerr  3322  mmmm..  

EEnnkkeellttssiiddeeddee  rraammmmeerr  kkaann  ooggssåå  lleevveerreess  ii  eenn  uullttrraa--lliigghhtt  uuddggaavvee,,  mmeedd  eenn  pprrooffiillddyybbddee  ppåå  1166  mmmm..  
((MMaakkssiimmaallffoorrmmaatt  ppåå  bbaannnneerr::  1100000000  XX  1100000000  mmmm..))  
PPrrooffiilleerrnnee  lleevveerreess  mmeedd  hhjjøørrnneebbeessllaagg  ffoorr  ssaammlliinngg..  

OOpphhæænngg::  EEnnkkeellttssiiddeett  rraammmmee  lleevveerreess  ssoomm  ssttaannddaarrdd  mmeedd  vvææggbbeessllaagg..  
DDoobbbbeellttssiiddeett  rraammmmee  kkaann  lleevveerreess  mmeedd  wwiirree  ffoorr  oopphhæænngg,,  eelllleerr  mmeedd  ffooddssæætt  ttiill  ffrriittssttååeennddee  bbrruugg..  

TTiillbbeehhøørr::  AAffssttiivvnniinnggsspprrooffiill  ffoorr  ssttoorree  rraammmmeerr,,  bbeessllaagg  ffoorr  ssaammmmoonntteerriinngg  aaff  fflleerree  rraammmmeerr,,    
bbeessllaagg  ffoorr  ssaammmmoonntteerriinngg  aaff  fflleerree  pprrooffiilleerr,,  vvææggbbeessllaagg,,  ffooddssæætt  oogg  oopphhæænnggsswwiirree  

  
FFlloottttee  ffaarrvveerrpprriinntt  kkaann  lleevveerreess  uuddffrraa  ddee  fflleessttee  ggæænnggssee  pprrooggrraammmmeerr  

ii  eennhhvveerr  ssttøørrrreellssee..  
 

POSTERPRINT 
kan leveres et flere varianter. 

 
Prisen beror på de krav og det materiale De ønsker, eller har krav til, i den enkelte situation. 

 
Lad Deres budskab komme frem i lyset. 

 
De nye teknikker tillader at selv store farveprint kan leveres i særdeles gode kvaliteter. 

- Uden striber og med stor farvegenkendelighed kan de fleste opgaver leveres fra  
dag-til-dag på forskellige medier. 

 

Det fleksible budskab - Bannere. 
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Vi ser dem snart alle steder. 
Der er store, og der er små. 

Nogle i stof, andre i PVC. 
Andre igen sidder ude, og en stor del af dem findes i butikkerne. 

Mange af dem imponerer med store flotte billeder, mens andre kun har tekst. 
 

Bannere - en ny og effektiv måde at få budskabet ud på. 
De kan anvendes på en lang række steder som f.eks. i shop-in-shop's, stilladser, 

 bagtæpper eller "over vejen". 
De vejer næsten ingenting og er lette at transportere. 

De er fleksible og et godt alternativ til de mere permanente eksponeringsflader 
og er som oftest også økonomisk mere attraktive. 

 
Dansk Erhvervsbeklædning kan tilbyde et bredt sortiment fra flere professionelle leverandører i 

materialer er bl.a. kan bero på PVC, net, stof, papir og specielle overflader som  
"Drop Paper" eller "Tyvek" (rivefast).  

Kontakt os for at få et konkret tilbud. 
 

Eksemplet kan også anvendes på selvklæbende folier, PVC bannere 
- også kaldet presenning, flagbannere, floor graphics (reklamer på gulv og fortov), 

 window graphics (perforerede folier), softwave bannere, 
Duratrans- og translucente folier til lysskilte, papir i blank eller med satinoverflade 

og til lyskasser, alle i fremragende kvaliteter, hvert på sit felt. 
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"Den lille Ordbog" 

Indendørsmedier 
 
PolySport. 
Et anderledes, sjovt medie der minder lidt om ishockeytrøjer på grund af hullerne. 
Ikke vaskbart polyester. 
Den specielle struktur gør mediet utrolig stærkt. 
Ideel for større bannere, begrundet i bl.a.. vindgennemtrængeligheden. 
Er desuden brandhæmmende. 
Ikke vaskbart 
 
Soft Cotton. 
100 % Bomuld. 
En specielt behandling gør mediet ekstra brandhæmmende. 
Den rene hvide farve giver en meget flot farvegengivelse. 
Ikke vaskbart. 
 
Mesh Tex. 
100 % Polyester. 
Struktureret, denne specielle struktur gør mediet meget stærkt. 
Ideel for større bannere. 
 
Viscott. 
En blanding af Bomuld og Rayon, der er et restprodukt af bomuld. 
Dette medie er meget blødt og har et meget luksuriøst udseende (satin). 
Den meget rene hvide farve giver en meget flot farvegengivelse. 
Er desuden brandhæmmende. 
Ikke vaskbart. 
 
Superb Photo Gloss Paper. 
En kraftig 220 g. Glossy Photo Medie. 
Vandfast og ridsefast overflade. 
Næsten uforgængeligt. 
 
Flame Proof Paper 120 g. 
Indendørs papir medie til steder der kræver brandgodkendelse. 
 
Color Coated 140 g. 
Standard medie med en mat overflade. 
Økonomisk. 
 
Canvas Artist Matt 340 g. 
Ægte kanvaslærred med en mat overflade, 
anderledes med et meget "naturligt", lidt "råt" look. 
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Udendørsmedier 
 
Matt synthetic Outdoor Paper. 
Vandfast og vejrbestandigt papirmedie med meget god, 
lang holdbarhed selv i fugtigt miljø. 
 
Outdoor Paper BlueBack. 
Vandfast/vejrbestandigt papirmedie med meget god, lang holdbarhed selv i fugtigt miljø. 
 
WP BannerFlex Outdoor Light. 
Et let, fint og meget blødt bannermedie, graciøst, 
men alligevel meget modstandsdygtigt overfor gentagen håndtering. 
Et utrolig godt medie til messebannere. 
Outdoor Polyester Banner 
Et vejrbestandigt, meget stærkt bannermedie i 100 % Polyester. 
Meget velegnet til større bannere. 
 
FlagTex. 
Polyester med en mat overflade. 
Ideel til flag på grund af dets styrke og meget vejrbestandige struktur. 

Posterprint. 
 Er et elektrostatprint, en printmetoden der er lysægte og som kan anvendes til såvel 
inden- som udendørsløsninger. 
Maksimal printbredde er normalt 130 cm. 
Elektrostatprint printes i en opløsning på 200 dpi. 
Der printes typisk på 80 grams papir. 
Denne type print egner sig godt til almindelig tekstgrafik og simple 
grafiske illustrationer, hvor der stilles mindre krav til printkvalitet. 
Lambda 130 kopi er i dag den førende fremstillingsmetode inden for fotogengivelse. 
Lambda er en fotoproces som overføres digitalstyret til fotopapiret og giver 
derved et utroligt godt fotografiske resultat. 
Metoden anvendes primært indendørs, men kan også anvendes til udendørsløsninger. 
Lambda 130 kopi eksponeres i en opløsning, der svarer til 4000 dpi.  
Der ‘printes’ normalt på fotopapir, men der er andre muligheder f. eks. 
Duratrans og DuraClear til lys-InkJet print er et godt alternativ til elektrostatprint. 
Printmetoden er ikke lysægte og anvendes primært til indendørsløsninger. 
Maksimal printbredde er 150 cm.. 
InkJet print printes med en opløsning på 600 dpi. 
Der printes typisk på photo gloss papir, men der er flere muligheder. 
InkJet vælges, når der stilles større krav til printkvalitet,  
især ved billed- og grafiske illustrationer, hvor der stilles store krav til opløsningen. 
Efterbehandling af InkJet print anbefales, da printoverfladen er særdeles sart. 
Mulighederne indeholder løsninger i både storformat og posterstørrelse; 70 x 100 cm. 

Efterbehandling af print er naturligvis også en vigtig del af processen. 
Der findes et væld af muligheder med opklæb af print på forskellige pladetyper; 
bl.a. skum, pvc, træfiber, m.m.. 
Valget afhænger naturligvis af, hvad mediet skal bruges til. 
Skal holde vægten nede, vælges en letvægts skumplade. 
Skal printet monteres i en bue, vælges en pvc plade, der fåes i mange versioner. 
For at beskytte printet og forlænge levetiden anbefaler vi at laminere printet, hvilket 
sikrer mod fingre, og medvirker at mediet kan aftørres. 
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Laminering kan foretages som kold- og varmlamineringer, ligesom forskellige andre processer kan 
medvirke til at Deres medie holder længere og medgiver en overflader i blanke og matte nuancer. 

Produktionsmateriale 
Digitalt produktionsmateriale skal leveres eksempelvis 
som QuarkXpress, Adobe Illustrator eller som Corel Draw. 
Gerne som .Eps, .Ai, TIFF eller JPEG-filer. 
Mediet leveres i en tilstrækkelig høj opløsning således, at slutformatet har en opløsning 
på min. 100 DPI. Ved storformat kan et acceptabelt resultat opnåes med 100 dpi, 
ved mindre størrelser vil en opløsning skulle leveres på mere en 100 dpi. 
Produktionsmateriale leveres som vektorgrafik som en .Ai- eller .Eps-fil. 

Print på stof 
Her kan der vælges mellem flere muligheder alt efter anvendelse. 
Trevira er et lettere transparent materiale, hvor grafikken kan ses fra både for- og bagside. 
Her kan man via lyssætningen opnå forskellige grader af, hvor stor 
en transparent effekt der ønskes. 
Polyester mat er et tættere materiale, og egner sig bedst til anvendelser, 
hvor bagsiden ikke skal ses, fordi denne optræder som hvid. 
Materialet giver en utrolig skarp printkvalitet. 
Droppaper er en kombination af et stof- og papirmateriale som giver en rustik 
printgengivelse. 
Fælles for alle tre kvaliteter er, at de er godkendt til indendørs messebrug 
og opfylder dermed gældende brandkrav. 
Det er en enkel måde at præsentere sit budskab på med en fremragende effekt. 

Foliegrafik 
Vi fremstiller både tekster og logos i foliegrafik, alt efter opgaven. 
Mulighederne er mange - foliegrafik kan fremstilles, som både tekster og grafik. 
Teknikken i foliegrafik består i, at et logo eller en tekst skæres ud i en selvklæbende folie. 
Forudsætningen er blot, at materialet kan omdannes til vektorgrafik således, 
at der kan skæres efter det. 
 
Begrænsningen indenfor foliegrafik ligger i farverne. 
Der kan kun skæres i massive farver, hvilket vil sige at hvert objekt (f.eks. bogstaver) 
skal have en massiv farve. Udtoning og raster er ikke velegnede løsninger. 
Mulighederne inden for farverne begrænses af de standardfarver, der forefindes på markedet. 
Eksempelvis vil folier fra 3M, Fascal og mange andre være gode stabile valg. 
Folie kan monteres på stort set alle overflader, og anvendes bl.a. på; 
Skilte, udstillinger, biler, vinduer, m.m.. 
 
Forhør Dem nærmere. 

Lad os give et tilbud - eller et oplæg til Deres næste fremstød - der er mange muligheder! 
 
 

Vi udfører også Foliotryk og udskårne tekster, med og uden tryk. 
 

Kontakt os på e-mail: 
info@stofbannere.dk 


