
  Dansk Erhvervsbeklædning SE-nr.  13 38 65 01 
  Dansk Skilte Reklame Bank    7059 1040186 
  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 
 

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.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

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

1   303/2008 

SimpleSign - Fleksibelt skiltesystem. 
- fleksibelt skiltesystem - nem at bruge. 

www.danskskiltereklame.dk 
 

 

 

Fleksibelt skiltesystem - nem at bruge. 
Pyloner i alle størrelser, blandt andet er XL-pylonen, der er i en klasse for sig,  

og med mulighed for indbygning af logo og lys, samt LED-ure, 
til at fuldende stilen. 

Henvisningsskilte, Parkeringsskilte, udhængsskilte, samt skiltestandere 
med mange individuelle muligheder for print og udskæring. 

 

 

Dansk udviklet patenteret skiltesystem i tidløst design. 
Gennemført kvalitet i pulverlakeret aluminium, 

der lever op til de krav, det hårde nordiske klima kræver 
Som det eneste skiltesystem på markedet, 

er det muligt at udskifte enkeltdele ved hærværk eller ændring af logo, 
der gør økonomien i skiltningen uovertruffen. 

Den fleksible opbygning gør det muligt at gå ud over standardmålene, 
samt at lave unikke skilteløsninger, ud over det sædvanlige. 

SimpleSign - kvalitet uden kompromis... 
 

SimpleSIGN´s værksted består bl.a. af en grafisk afdeling og et smedeværksted, 
og i kombination med Dansk Skilte Reklame´s indgangsvinkel, kan vi fokusere på de 
specialer der gør pyloner og skilte, opbygget i aluminium til noget specielt, hver gang. 

 

Vi har et bredt standardprogram og mulighed for at producere i specialmål og konstruktioner, 
efter opgave. 
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Pyloner i alle størrelser, blandt andet er XL-pylonen, der er i en klasse for sig, og med mulighed for 
indbygning af logo og lys, samt LED-ure, til at fuldende stilen. 

 

- der kan leveres i et væld af standardmål - og efter opgave. 
Farverne kan leveres efter RAL-paletten, 

og ligger som lagerfarver i Hvid, Elokseret, Antracit og Sort. 
 

Pyloner (h x b i cm.) 100 x 50 
 

 
Pyloner (h x b i cm.) 200 x 50 

 

    
Pyloner (h x b i cm.) 70 x 62,50 

 

 
Pyloner (h x b i cm.) 70 x 125 
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Pyloner i alle størrelser. 
 

Pyloner (h x b i cm.) 70 x 250 
 

 

 
Pyloner (h x b i cm.) 100 x 110 

 

 

 
Pyloner (h x b i cm.) 110 x 120 
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Pyloner i alle størrelser  
 

Pyloner (h x b i cm.) 110 x 250 
 

 

 
Pyloner (h x b i cm.) 125 x 135 

 

 

 
Pyloner (h x b i cm.) 200 x 135 
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Pyloner (h x b i cm.) 250 x 135 

 
XL-Pyloner (h x b i cm.) 150 x 141 

 
XL-Pyloner (h x b i cm.) 150 x 166 

 
XL-Pyloner (h x b i cm.) 200 x 141 
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Pyloner i alle størrelser 
 
 

XL-Pyloner (h x b i cm.) 200 x 166 
 

 

 
 

XL-Pyloner (h x b i cm.) 310 x 141 
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XL-Pyloner (h x b i cm.) 410 x 166 

 

XL-Pyloner (h x b i cm.) 410 x 141 
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XL-Pyloner (h x b i cm.) 510 x 166 

 

Pyloner kan fra lager leveres i størrelser op til 510 cm. 
Profilet er meget kraftigt og giver en eksklusiv og massiv fremtoning. 

Sammen flere mindre pyloner, er der således mulighed for lave en ensartet  
og gedigen skiltning i flere varianter. 

Skiltepladerne er Reynobond og er udført i hele plader, så vedligeholdelse og almindelig rengøring 
minimeres. I toppen af pylonerne er der monteret øjer til løftekroge. 

Pylonerne er som standard monteret med sokkelbeslag,  til montering på groundplugs, og de kan også 
boltes på andet eksisterende fundament. 

Alternativt kan der leveres nedstøbningsankre til alle pylonstørrelser. 
Vi kan som standard levere farverne: Sort, hvid og sølvmetallic, mat - alt andet i RAL-farver, efter opgave. 

 Standardstørrelser der kan leveres fra lager er: 
(Højde x bredde cm.) 100 x 150, 310 x 125, 410 x 125, 410 x 150, 510 x 150, andet efter opgave. 
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STANDARDFARVER. 

 

 
   

   

 
STANDARD MONTAGEMULIGHEDER. 

Løse sokkeldele kan anvendes i forbindelse med støbning, 
og kan leveres til alle skiltetyper. 

 
SB 90 

sokkelbeslag 
PI 250 

pylonindsats 
Sokkelbeslag kan som standard leveres i 45, 60 og 90 cm. beslag til 

brug for nedstøbning og fastgørelse. 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nedstøbningsankre passer til alle sokkelbeslag 
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Henvisningsskilte. 
 

Henvisningsskilte (h x b cm.) 25 x 50 

 
 

Henvisningsskilte (h x b cm.) 25 x 100 
 

 
 

Henvisningsskilte (h x b cm.) 45 x 100 
 

 
 

Henvisningsskilte (h x b cm.) 70 x 125 
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Lys og lyssætning 
er et kapitel for sig, som vi gerne bistår med. 

´  

LED 
2-LED 80  
2 dioder med en lysspredningsgrad på 80°  
2-LED 130  
2 dioder med en lysspredningsgrad på 130°  
4-LED 80  
4 dioder med en lysspredningsgrad på 80°  
4-LED 130  
4 dioder en lysspredningsgrad på 130°  
- der alle giver et diffust og udbredt lys. 
 

´   

LED-Displays.* 
Vind- og vejrbestandigt LED-system  med Tid-, 
Temperatur- og Dato-visning. 
Dioderne er af god kvalitet med høj lysintensitet. 
TYPER 
- Dobbeltsidet display i 2 talstørrelser: 20 eller 25 
cm. 
- LED-farver:Rød eller Gul. 
- Enkeltsidet til vægmontering i 3 talstørrelser: 20, 
25 eller 40 cm.. 

 

 

LED-Ribbon. 
Vandtæt diodebånd indstøbt i fleksibel gummiform. 
 

 

  

LED-Driver. 
Transformer fra 220v til 12v, 
til brug ved LED-lys montage. 
2.5A - 30W 

  - Vi står naturligvis også til rådighed med en løsning 
 hvor vi foranstalter hele løsningen 

- fra oplæg, konstruktion, udarbejdelse af print eller udskæring af tekster og logo , 
 til det færdige skilt er monteret - med eller uden lys. 
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Standerskilte 
 
 

Standerskilte (h x b cm.) 15 x 45  
 
  

 

Standerskilte (h x b cm.) 30 x 30 
 

 

Standerskilte (h x b cm.) 35 x 40 
 

 

 
 
 

Kontakt os for en nærmere vurdering: 
info@danskerhvervsbeklaedning.dk 
- eller på telefon +45 64713608* 


