Dansk Erhvervsbeklædning
Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 13 38 65 01

Korsvang Centret - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

Giro
FIK
PBS

16 76 52 44
83 21 34 69
02 61 22 59

Info-vitriner
til inden- og udendørs brug
- tilført individuelt logo og tekst, om ønsket.
Med frontrude i 4 mm. tykt sikkerhedsglas. Aflåselig, 2 nøgler medfølger. Standardfarve: naturelokseret
aluminium. Budskaber monteres med magneter på hvidlakeret aluzink-bagplade. Leveres til vægmontering,
eller på stander. Profilbredde: 55 mm.
A1 = 594 x 841 mm.
Højde: 965 mm.. Bredde: 718 mm.. Dybde: 35 mm. .
A2 = 450 x 594 mm.
Højde: 718 mm.. Bredde: 544 mm.. Dybde: 35 mm..
Kan leveres i høj- eller tværformat.
Dessin
Format
29216
2921617950 A3
2921617952 A2
2921617951 A1

Farve

Vejledende pris

297 x 420 mm
420 x 594 mm
594 x 840 mm

Naturelokseret
Naturelokseret
Naturelokseret

kr. 2929,00
kr. 3419,00
kr. 3942,00

Info-vitrine
Hjørnetyper

Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes efter
ønske, vi kan levere plakater, vinylskårne og printede løsninger til montering, fra dag til dag.
Har De et konkret behov eller ønske, kan vi kontaktes på telefon eller fax, på alle hverdage. Normal kontortid
er mellem kl. 8.00 og 17.00. Der medgår typisk nogle dage, inden jeg kan svarer Dem konkret på en
forespørgsel, dog vil jeg sikrer at svaret bliver behandlet hurtigst og efterfølgende fremsendes til Dem, til
vurdering og orientering.
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse, fabrik / lager /
trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00. Alle ordre beregnes med et
faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes gerne i udvalg. Disse faktureres ved
afsendelsen. Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres
ikke. Normal levering på lagervarer er 2 - 10 hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra
Østen kan normalt leveres i to sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter
samme, afhængig af Deres behov ønsker og krav til leveringshastighed.

Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter aftale.
Venligst

Dansk Erhvervsbeklædning
Per W. Jakobsen
+45 647133608*
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?

