
  Dansk Erhvervsbeklædning 

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

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? 

 

 

EVO Graphic Finishing Concept 

- V-metalprofil og EVO plastprofil, fra lager og I produktion. 
 

 
 

Det patenterede  

EVO Graphic Finishing Concept  
kan afslutte og sikre print i en bredde på op til 120 
cm., hurtigt og professionelt. 
 

Maskinen, der er velegnet til både store og små 
serier, kan håndtere papir, stof og trykte medier, 
og som noget helt unikt afslutter det materialet 
uden sømme. 

 
 

 
 

Montering af EVO V-metalprofil og EVO plastprofil. 
 

  
 

EVO Graphic Finishing System er ekstremt nemt at betjene, og enhver vil uden forkundskab kunne bruge det 
i praksis. 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_17_1_bannere.htm
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The mag way to display 
 

 
 

STANDDISPLAYS. 
 

HÆNGESYSTEM 

MED CLIPS. 

 

 

HÆNGESYSTEM 

MED PROFIL. 

 

 

VÆGMONTERET. 

Størrelser: 
1600 x 600 mm. 
2000 x 600 mm. 
2000 x 850 mm. 
2000 x 1000 mm. 
Farver: Sort eller sølv 
Kvadratisk fod. 

Metal krog 
Tøjklemme teknologi 
Meget let udveksling af grafik. 
Metalfarvet. 
Patenteret magnetisk krog. 
Farve: Sort 
 

Evo profil 1,0 
Bannerskinne 
Indsættes fra siden og 
afsluttes med endekapper 
 

Tom magnevo 1,0 
Rund aluminiumsprofil, 
magnetisk. 
 

Tom magnevo 2,0 
Dråbeformet aluminiumsprofil, 
magnetisk. 

Vægmonteret bannerskinne 
med metalprofil 
 

Nemt og hurtig fastgørelse på 
væg. 

 

   
 

Print Deres banner. 
 

Fastgør metalbåndet 
med hjælp fra pressen. 

 

Sæt banneret i rillen på profilrammen 

 

 

 

 

Banner ændring på få 
sekunder. 
 
Strukturen kan gen-
bruges, bæredygtig og 
besparende. 
 
Nem installation uden 
brug af værktøj. 

 

I stedet for at stikke i banneret på en manuel pres-
se kan alternativet være V-Metal 2.0, der er anven-
delig for grafik på papir, bannermateriale i de flest 
kvaliteter og pap. Tryk maksimalbredde: 1200 mm. 
Produktivitet 200 klemmer i timen. Kun 5 kg. 
presse kraft. Fritstående enhed 

 

Z-TICK klæbestrimmel til plakater. 
Metal profil Z-TICK: simpelthen holde sig til det pres, 
efterlader lim, vedhæfte med Magsee-magnet tekno-
logi. En hurtig udnyttelse af print ved brug af Magsee 
magnetsystem: Z-TICK - samling uden brug af kræfter. 

 

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

- monteres på bannergrundlag. 

 

 
 

       
 

Montering af EVO V-metalprofil og EVO plastprofil. 
 

 
 

MagnEvo V2 – vægmontering.  
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Foruden EVO Graphic Finishing produktserien, kan der tilbydes en række tilbehør, som herunder illustreres 
som eksempler. 
 

3D: Mini Easylock. Skub printet ind og luk - klar til ophængning.  
En genial aluminiumsprofil med en lukkemekanisme til ophængning af forskelle materialer, bl.a. print, plaka-
ter, banner, lærred, presenning. De kan skifte materiale igen og igen med Mini Easylock-profilerne. Mini Ea-
syLock er meget konkurrencedygtig, sammenlignet med lignende typer ophængningssystemer. Minimums 
kvantiteter: Opskårne profiler: 20 stk., hele længder: 50 stk. - eller efter tilbud og opgave. 
 

3D: BannerStand. BannerStand med snaplock profiler. Dess.: 510065. Bannerstand med snaplock-profiler er 
en traditionel bannerstand med en fast bredde på 65 cm. og en maksimallængde på ca. 200 cm. 
 

   
 

 
 

Z-TICK-klæbestrimmel til plakater 
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