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Løbe- og målportaler
- i kraftig PVC og Oxford nylon, efter opgave.
Professionelt udførte målportaler
er produceret i kraftig PVC og Oxford nylon, i kvaliteter der matcher
prisen.
Vi kan tilpasse en portalløsning efter Deres behov
-

og kan ad den vej sikrer en anderledes profileringsløsning.

Mulighederne er mange, bl.a. med velcro-bannere der muliggør en udskiftning af budskab og logo.
PVC målportaler kan produceres i de størrelser, farver og udformninger der kan være behov for, så standardstørrelser skal tages med et gran salt, idet det ofte er det konkrete behov og krav til budskaber, eller budgetgrundlaget der afgøre den endelige udformning. De kan produceres som firkanter, i oppustelige bue, med udskiftelige budskaber - eller specialdesignet efter deres idé. I samlesæt kan de sikre en investering i oppusteligt blikfang der kan være enkel eller alsidig. Portalen kan også isættes et midterstykke, der derved blive bredere, eller den kan anvendes særskilt som en del af en messestand, inde og ude.
Blæser, indbygget eller ekstern, kan afhængig af kravet medleveres efter opgave.

Eksempel
- på målportal forberedt for eftermontering af reklame og bannere:
Målportal: 6,0 × 4,0 meter, udvendig målt, ca. 3,1 × 4,2 meter. Indvendigt. Diameter: 0,9 meter, med 45graders hjørner.
Priseksempel for målportal, ca. kr. 8000,00 - 10000,00. Velcromontering på søjler, hjørner og top, kr. 800,00
- 1000,00. Indbygget blæser, fra kr. 1600,00. Alle nævnte priser er eksempler benævnt som dagspris, eksklusive fragt a b dansk grænse, emballage og gældende moms
Mål- og løbeportaler kan leveres som lukkede miljøer, hvilket ikke nødvendiggør en kontinuerlig blæser og el.
Der kan medleveres bardunreb til brug på portalen, transporttaske og pløkker.
Kontakt os for yderligere information og andre former for oppustelig reklame.
Som standard er der monteret velcrostrimler på søjler og top, til brug for eftermontering af bannere.
- I det nævnte eksempel er der plads til to topbannere på 280 × 70 cm., 12 stk. søjlebannere ca. 70 x 70 cm.
eller 4 stk. hjørnebannere på ca. 70 x 70 cm..
Leveringstid: Normalt 3 - 6 uger i Østenproduktion, er kravet en hurtigere leveringstid kan dette aftales med
grundlag i en europæisk produktion.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_17bannere.htm

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?
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Digitalprintede bannere med velcrobagkant kan andrage:
70 ×70 cm., kr. 400,00 pr. stk., 140 × 70 cm., kr. 700,00, 210 × 70 cm., 1000,00, eller 280 × 70 cm., 1200,00
Bannere leveres som standard med en blød "hun-velcro" på bagsiden, beregnet til montage portalens "hanvelcro".
Leveringstid: Normalt 3 - 10 arbejdsdage.

Skydancers.
Kan leveres fra kr. 2500.00, hvor logo og budskab kan tilføres efter opgave. Skydancers findes i forskellige
størrelser og udformninger.
Der skal anvendes en blæser til hvert “ben”.
Blæser, fra, kr. 4000,00 - der skal bruges en blæser pr. “ben”.
Leveringstid: Normalt 8 - 25 arbejdsdage.
Priseksempler: Et ben, fra kr. 2500,00 - Skydancer med et ben i formatet: Ø 0,45 x H 6,0, vægt ca. 5 kg..
Skydancer med et ben og to arme, fra kr. 3000,00. Format: Ø 0,45 x H 6,0, vægt ca. 5 kg..
Tilhørende ekstern blæser, 750 Watt kan tilkøbes.
Skydancer med to ben og to arme, fra kr. 4000,00. Format: Ø 0,45 x H 6,0, vægt ca. 8 kg..
- hertil skal der bruges to eksterne blæsere á 750 watt, pris ca. kr. 4000,00.
Forudsætningen for print og tryk er levering af færdige trykklare filer angivet i CMYK, 150 - 300 dpi, 1:1. Vi er
gerne behjælpelig med rentegning og opsætning efter Deres idé.
Se også farvekort for velcro og standardfarver på porte på de sidste sider.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_17bannere.htm

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?
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Standard farvekort
- for løbe- og målportaler.

Se mere om krav og muligheder på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_1.htm

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?
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Standard farvekort for velcro
- til brug på portaler.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_17bannere.htm

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?

