
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

 

Design og produktion 
- af bl.a. flamingoskilte. 
 

Med brug af CNC i produktionen sikres bl.a. udskæring af skilte og displays, der med flamingo som grundlag 
udmærker sig med sin særlige egenskab ved at kunne give en tredimensionel effekt og derved en anden 
dybde end andre sædvanligt brugte materialer. Flamingo er ydermere miljøvenligt og vejrbestandigt, (og kos-
ter kun en tredjedel af f.eks. aluminium). Monterings- og håndteringsomkostninger er også begrænsede i dis-
se materialer.  

 

   
 

  
     

  
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt_a.htm 

 
Flamingo kan formes og efter-
behandles efter ønske, i de 
fleste faconer og størrelser. 

Flamingo kan sammen 
med brug af andre ma-
terialer sikre enhver ef-
fekt, ligesom et emne 
kan suppleres med lys 
og andre effekter. 
 
Flamingo kan leveres i 
enhver RAL-farve. 
 
Flamingo kan leveres i 
flere materialetyper, na-
turligvis brandhæmmet 
når det er et krav. 
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Vi står til rådighed med oplæg, design, udførelse og montering, efter Deres ønske - og arbejder på grund-
lag af vectoriserede.ai- eller .eps-filer, version 3 - 8, alternativt åbne PDF-filer, 1:1, med angivelse af konkrete 
farver efter RAL eller Pantonesystemets farvekort..  
  

I samarbejde med førende fabrikker er vi behjælpelige med enhver løsning og kan i en arbejdsgang produce-
re emner med en tykkelse fra 1 til 100 centimeter, i en højde på op til 300 cm., større emner ved brug af lim 
eller svejsning. Facadebogstaver eller fræsede og udskårne emner bearbejdes ud af et stykke i et givent mål, 
hvor maksimalhøjden beror på 1250 mm., bredden, 3000 mm., dybden, 1100 mm,. Skal emnet være større, 
er det muligt at lave det i flere stykker, og derefter lime det sammen. 
 

Der arbejdes kun med EPS- og GATORFOAM i de bedste kvalite-
ter. Almindelig flamingo beror på 10 gram pr. liter, fræs og udskæ-
ring i 25 gram pr. liter. 
 

Alle skumtyper er 100 % resistent over for fugt, og kan derfor an-
vendes i alle miljøer, våde som tørre - ude og inde.  
 

Til ophængning af et emne bruges der til vægmontering snap-fix-velcro, lim eller dobbeltklæbende tape. Til 
ophængning i lofter anvendes der nylonwire eller lignende.  
 

Emner der ønskes leveret med baggrundsbelysning er anden effekt kan efter opgave koordineres og leveres 
i enhver løsning. Facadebogstaver, logoer og skilte i flamingo, styropor, rustfri stål, aluminium, kobber, mes-
sing og acryl, som logo eller budskab, eller som facadeskilte- og bogstaver fremstillet i de fleste materialer. 
 

  

 Forex classic. 

 Acryl, farvet. 

 Acryl, klar. 

 MDF. 

 Aluminium almindelig. 

 Aluminium, hvid/sort. 

 Aluminium, børstet. 

 Aluminium, naturelokseret. 

 Messing. 

 Kobber. 

 Jern. 

 Rustfrit stål, blankt. 

 Rustfrit stål, slebet. 
 

 

Overfladebehandlinger: Polering, eloksering, galvanisering, brunering og forgyldning kan også tilbydes.  

Montering: De fleste udfræsninger kan leveres med selvklæbende folie på overfladen eller lakering i en gi-

ven RAL-farve. Udfræsede emner kan leveres med montageløsning, tilpasset de fleste behov og leveres 
med monteringstegning i størrelsesforholdet 1:1, hvilket sikre en korrekt montage, hver gang. 
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