
mulighed...
indtjenings-
her er en ?

hvis det er værd at skilte med, 
så gør det ordentligt...



Klart budsKab
Vi ved godt, at det er de færreste bannere og skilte, der hænger så dårligt, men måske kan du nikke genkendende til  
eksemplerne her på siden.

sjusket og løst eller stramt og flot. Måden dine skilte og bannere sidder på, sender et signal om, hvilken virksomhed I er. samtidig 
går dele eller hele budskabet tabt, hvis ikke det bliver præsenteret ordentligt. Og løsningen er der. En enkel løsning: Galuflex.

alt til montering medfølger

2 stk. 2 m wire med påmonterede terminaler • 2 stk. Wirestrammere med  
påmonteret kovser • 4 stk. Wirelåse • 1 stk. Unbracoskrue, fladhovedet  
1 stk. Nylon spændeskive • 4 stk. Franske skruer • 2 stk. Øjeskruer •  
6 stk. Plugs • 4 stk. Spændeskiver • 1 stk. 6 mm Unbraconøgle

UNIKT DESIGN
STANDARDSTØRRELSER
- ELLER EFTER MÅL

Galuflex er kendetegnet ved sin alsidighed og  
sit design, som gør, at den kan tilpasses alle 
bannere og skilte. Men der er selvfølgelig  
forskel på de store og de små.

derfor kommer Galuflex i 3 standardstørrelser,  
som kan tilpasses. leveres enten i sort eller grå.

Galuflex kan naturligvis også specialproduceres,  
så den passer perfekt til netop jeres opgave  
- både hvad angår mål og farve.

Galgerne er nemme at montere, og evt. 
ujævnheder i væggen afhjælpes ved at justere,  
når skiltet eller banneret hænges op.

Galuflex skilte og bannerholdere er en løsning,  
der tager højde for, at verden ikke er firkantet. 
Med sin unikke mulighed for tilpasning, hænger 
skiltet altid pænt og banneret er spændt ud.

Galuflex Tankmodel • Mål: 200 cm højde

Galuflex Classic - Banner • Mål: 80 eller 100 eller 120 cm

Galuflex Classic - Lyskasse • Mål: 80 eller 100 eller 120 cm

Galuflex Classic - Skilt • Mål: 80 eller 100 eller 120 cm

Galuflex Midle - Banner • Mål: 80 eller 100 eller 120 cm



større salg
Bedre synlighed 

Tidløst design  Ser godt ud. Passer ind alle steder. Ingen problemer med myndigheder.

standardstørrelser Ensartet markedsføring. let genkendeligt. sparer penge. rød tråd i markedsføringen.

Synlig markedsføring Flere påvirkninger af kunden = mersalg. Mulighed for at sælge reklamepladsen. Tjen penge.

Komplet monteringssæt  alt hvad du skal bruge er i kassen. sparer tid. skal ikke selv ud at købe tilbehør til ophængning.

Aluminium Lav vægt: max. 4,7 kg. Ruster ikke. Ser altid godt ud. Ingen specielle krav til fastsætning.

Justerbart Skilt/banner hænger altid lige. Dit budskab er altid klart og synligt.

Enkel bannerudskiftning Medarbejdere kan selv skifte. Sparer tid og penge. Bliver gjort. Oftere nye budskaber.

Dansk produceret  Let at få tilretninger. Males i logofarver. Større genkendelse i gadebilledet.

Vinkelret på facaden  Mere synlig i gadebilledet. Kunderne ser din butik bedre.

Gør en tom mur mere interessant Opleves som en mere spændende butik.

&
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se mere på: www.galuFlex.dK

Galuflex galgen blev udviklet af Martin taxbøl. Han havde som skilte-
montør været på, hvad der så ud til at være en rutineopgave, men den 
skulle vise sig at skabe en række udfordringer. 
Kort fortalt skulle han opsætte 15 skiltegalger med tilhørende skilt. Gal-
gerne var godkendt af arkitekt og bygherre og produceret i hånden af en 
lokal smed. Skiltene blev produceret efter målene på denne første galge, 
men de små nuancer der kommer, når skiltegalger er håndlavede, gjorde 
at de resterende 14 skilte og galger ikke passede sammen. Løsningen 
var i det tilfælde opmåling af hver enkelt galge, specialproduktion af 
hvert eneste skilt og holde styr på at matche den rigtige galge med det 
rigtige skilt. Det tog rigtig lang tid og blev rasende dyrt.
 
”det må kunne gøres bedre og smartere!” tænkte Martin, som aldrig 
har haft langt fra tanke til handling. derfor gik han i gang med at udvikle 
Galuflex.
 
Efter flere prototyper kom Martin i 2009 frem til den model, vi kender 
i dag: Materialet er aluminium, som er meget let. Justerbare tunger, 
både i bredden og i højden. så enkelt at den kan justeres ved blot at 
dreje 2 unbracoskruer.

– en historie om dansk innovation og ukuelighed

Galuflex aps 
Jorisvej 13 • 2300 København S 
dK - denmark • Tlf. 22 44 59 48
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Alu Pulver lak
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teknisk data Galge

Galuflex er ISO 9001:2000 certificeret,  
CE godkendt og Tüfgepruft.
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