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

 

 

Beachflag 
- leveret klar til brug, indenfor 8 arbejdsdage. 
 

Mulighederne er mange, så her illustreres et enkelt eksempel, der kan leveres som De ønsker det. 
 

Alle nævnte priser beror på dagspriser, inklusive tryk flag, digitaltryk til kant, med motiv og tekst som 

De ønsker det. 
 

Beachflagene leveres i polyester flagdug, 115 gram/m2, med hvid eller sort løbegang, gennemfarvet trykt 
budskab på hele fladen, og i praktisk bæretaske. Flaget fastholdes af en medfølgende kulfiberstang, og der 
kan medleveres spyd, krydsfod eller vand- / sandsæk, til at holde flaget fast, hvor alle har kuglelejer i 
indsatsen, hvilket sikre at flaget altid følger vinden. 
 

Som eksempel illustreres her tre størrelser, der er prissat ud fra modtagelse af klargjort rentegnet 
materiale. Benyt gerne designskabelonerne, der er illustreret herunder: 
 

Antal Medium: 250 cm.. Large: 350 cm.. Ekstra large: 450 cm.. 

1 stk.. Kr. 549,00 Kr. 629,00 Kr. 775,00 

2  - 4   stk.. Kr. 399,00 Kr. 479,00 Kr. 619,00 

5  - 9   stk.. Kr. 325,00 Kr. 429,00 Kr. 575,00 

10 - 24 stk.. Kr. 299,00 Kr. 399,00 Kr. 549,00 

25 - 50 stk.. Kr. 292,50 Kr. 373,75 Kr. 528,75 

- Derover efter tilbud og opgave. - Fragt, afhængig af antal, fra kr. 350,00 

- tilhørende Spydfod, kr. 150,00 - Vand- eller sandsæk, kr. 99,00 - Krydsfod, kr. 325,00 

-       Eksklusive moms og gebyrer, som illustreret i vore samhandelsbetingelser. 
 

 

 

          
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_17_2_bannere.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_1.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_1.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/betingelser.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/emner/299_17/18/beacflag%20Ekstra%20large%20450%20cm_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/emner/299_17/18/TEMPLATE_BF_XL_420x100cm.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/emner/299_17/18/beachflag%20large%20450%20cm_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/emner/299_17/18/TEMPLATE_BF_L_320x90cm.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/emner/299_17/18/beachflag%20medium%20250%20cm_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/emner/299_17/18/TEMPLATE_BF_M_225x70cm.pdf
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_17_2_bannere.htm
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- med hvid eller sort løbegang-  

  

 
 

Forlang de aktuelle printskabeloner fremsendt. 
 

 

 

Standardmodellerne lagerføres i 104 x 211 (345) cm., 60 x 195 (270) cm., men kan leveres efter op-gave 
med kort eller længere varsel, afhængig af mængden, gerne leveret til en eller flere adresser. 
 

 

 

 
A-banner, 
beachflag, 

bannerstand 
i små og 

større 
mængder. 

 

 
 

  

 

Flag printes normalt digitalt på 110 gr./m2 hvid polyester, men kan også leveres applikeret efter opgave. 
Motiver på beachflag er synligt på begge sider, og det konfektioneres med løbegang, så det er tilpasset 
krumningen på stangen. Vi har et stort udvalg af materialer der er velegnet til både inden- og udendørs brug.  
 

 

Vi kan også foranstalte produktioner af bannere med forskellige efterbehandlinger 
- og kan producere bannere i alle størrelser, produceret efter gældende lovgivning, bl.a. brandhæmmet. 
- Til vore displays, flying banners, flag, posters, plakater, og pallesvøb har vi skabeloner, som kan rekvireres 
når behovet er der. 
 

 

  Kun fantasien sætter grænser 

  - ovenstående kan naturligvis kombineres med vort øvrige koncept. 
 

 

Vi producerer print i storformat på en lang række forskellige materialer. Produkterne er alle kundetil-
passede, og vi har ingen faste størrelser. Enhver opgave bliver derfor bereg-net på baggrund af opgaven - 
stor som lille. - og vi byder gerne på opgaven sammen med jakker, trøjer, caps, tasker, og plakater, eller 
andre relevante eventartikler, som en del af løsningen. 

 

 

 

 

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