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  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
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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? 

 

 

Forslag til tal eller bogstaver 

- der kan produceres efter opgave som eksemplet herunder illustrere. 
 

Formatet kan sædvanligvis leveres som De ønsker det. 
 

Form, materialer, farver og formater; længde, bredde og dybde, kan sikres i en færdiggørelse, der alt efter 
krav, behov og budget, kan tilrette i mange varianter. 
Farver kan leveres efter RAL-farverne. 
Materialegrundlaget kan bero på plast, acryl, flamingo, stål, aluminium, træ eller glas, alene eller i 
kombination af flere materialer. 
Efterbehandling kan ske ved farvelægning, fræsning, gravering, foliering, afhængig af krav til opgaven, 
holdbarhed og brug. 
 

Alle nævnte priser er angivet som dagspris, uden forbindende, exclusive moms, emballage og fragt. 
 

Det mest synlige resultat på en given råmur, til både dag og nat, vil vi foreslå at bruge fritstående 
bogstaver med en 2 mm. bagplade, idet fræsede tal i negativ ofte vil ”gå i et” med en mur struktur, og dermed 
kan medvirke i at utydeliggøre tallene om dagen. Coronabelyste bogstaver leveres med 1 meter ledning fra 
hvert bogstav / del til sammenmontering på indvendig side af væg. Der medleveres altid montagetegning i 
størrelsesforholdet 1: 1 
 

Et sæt: 300 x 375 mm. 
19 mm. PVC-foamlux med stag og 
afstandsmoduler. Kantspartles og lakeres i én 
farve. Dioder ilagt for Coronabelysning, med 
dæmpbar konverter. 

 
 

- Eventuelt kan der også sikres en aluminiumsplade 
i 2 mm. pulverlakeret, i én RAL-farve, glans 5, som 
bagplade, der på det ovenstående oplæg foreslåes 
produceret i formatet 450 x 930 mm.. med huller, 
passende til stag. 

 
 

Alternativt: 
 

Et stk.: 450 x 930 mm. 
19 mm. PVC-foamlux med negativ udskåret ”253”, 
stag og afstandsmoduler. Kantspartles og lakeres i 
én farve. Dioder ilagt rundt om ”253” for 
Coronabelysning, med dæmpbar konverter.  
 
- Dioder kan eventuelt sikre rundt i kanten. 
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