
  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. 

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? 

  

 

Trykt pakketape i produktion  

- og tape fra lager, efter opgave og tilbud. 
 

Enkel og effektiv markedsføring med høj synlighed. 
Logotape erstatter ofte den traditionelle pakketape, ligesom mange benytter det som forsegling, der sikrer at 
en emballage ikke er brudt under transport. 
 

Spar på omkostningerne. Trykt tape er også en fleksibel måde at variere  
en traditionel standardemballage, og langt mindre krævende økonomisk,  
end andre reklameløsninger. En sammenligning af udgifterne til trykning  
på bånd og tryk på flere forskellige kartoner viser, at trykt tape er en langt  
billigere, og mere informativ mærkning, hvilket også er værd at tage i be- 
tragtning. 
 

Vi kan medvirke til levering af små som store mængder, og er åbne for at opfylde de individuelle behov. 
Det brede sortiment dækker stort set alle former for emballeringstape. Fra den klassiske PVC-tape til den 
miljøvenlige PP-tape, samt papirtape og klæberuller. Vi kan sikre de bedste tapekvaliteter, der fås. Det gæl-
der blandt andet anerkendte navne som NAR og FABO, som vi kan tilbyde i vidt forskellige kvaliteter og di-
mensioner. 
 

Hvis kravene til en tapekvalitet er ukendt kan vi lave et forslag der bygger på Deres faktuelle krav, men vil 
gerne kende: Bredde og længde af tapen. Mængde. Der bør ikke bestille flere ruller end der kan forbruges 
inden for en rimelig tid, idet en holdbarhed på 3 - 6 måneder på visse produkter må iagttages. Mindstemæng-
den for produktioner med tryk er et karton der indeholdes af 36 ruller. Der findes og produceres mange for-
skellige tapekvaliteter. 
 

Her lidt grundlæggende indgangsvinkler til tape: Polypropylen pakketape til kartonforsegling Narbiflex, 
Narbistand, Narbistretch. 
 

Vi kan sikre det der skal til idet vi også kan levere alle gængse typer dispensere. Det gælder både bord- og 
hånddispensere, som kan klare langt de fleste slags tape - lige fra den lille rulle kontortape, til ruller med en 
bredde på op til 100 mm.. Hånddispenserne er udført i et ergonomisk korrekt design og i et let materiale, som 
sikrer et godt arbejdsmiljø. Vor opbygning kan sikre en "all inclusive"-leverance,  om De vil det, og vi tager 
udgangspunkt i Deres ønsker og krav - og trykker på alle typer og bredder. 
 

Mulighederne er mange - næsten uendelige! 
 

Tape uden tryk, eller med typetryk, fra lager: Magnetfolietape - Malertape - Metalfolietape - Papirtape – 
Plasttape - Skumtape - Sikkerhedstape - Advarselstape. 

Beskyttelses- og advarselstape: Butyl - Velcro - Specialtape - Sportstape - Strappingtape - Dobbeltklæ-
bende tape - Elektroniktape - Emballagetape - Konstruktionsklæber - Lærredstape - Udstanset tape. 

 

Alle produkter er underlagt de krav der kan være til Deres brug, og de oplysninger vi medgives inden en 
produktionsstart. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert 
rådgivning og brug. Ved hver opgaves start vil vi gøre vort bedste for at finde det optimale produkt til den 
enkelte situation, men da der er mange variabler, er det afgørende for en succesfuld levering, at De 
medvirker i denne proces. Produkterne kan variere fra produktion til produktion, og vi står derfor til rådighed 
med råd og vejledning i enhver fase. 

 

Standard pakketape og sæsonpræget tape, i sæsonen sædvanligvis fra lager. Eksempelvis kan julemoti-
vet herover leveres i fold á 12 ruller, fra lager, fra oktober måned. Ligesom andre artikler kan være relevant 
på andre tider... 
 

   

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.pakketape.dk/files/Download/Tape%20alle%20slags.pdf
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 
 

TRYK- OG FARVERESTER PÅ PAKKETAPE MED TRYK. 
 
 
Ved negativt tryk og lange tekster eller logos med meget farvemasse, bliver der af tryktekniske årsager en 
klichesamling, hvilket kan være i form af en ren streg, ligesom farverester forekommer. 
 
Almindeligt forekommende eksempler er illustreret herunder. 
 

 
 

 
 

 
 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.pakketape.dk 
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/163/sider/163.htm
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Pakketape med fire-farvet tryk 

- med fulddækkende kliche uden raster. 
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Standardfarver 

- til brug for tryk på logotape 
- specifikke farver produceres gerne efter Pantone-
skalaen (PMS) 
- se eventuelt mulighederne på vor hjemmeside om 
emnet, under gruppen ”information”. 

 

 

 

Dispensere føres i flere udgaver 
- få et tilbud på det der er aktuelt. 
 

De nævnte er alle velegnede til 
brug for daglige opgaver, og kan 
leveres i forbindelse med logota-
peleverancer i fold á et styk. 

 

 

   

   
 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.pakketape.dk 
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/163/sider/163.htm 
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