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Bliv klædt godt på til messen
- alt i messeløsninger, efter opgave, blandt andet tæpper og måtter.

Tæpper og måtter med og uden trykt budskab, i faste mål, eller efter opgave.
Alt kan leveres i flere kvaliteter, i et væld af farver, og som profilskårne, om ønsket.
Leveringstid: Normalt 10 - 15 arbejdsdage, afhængig af mængde og krav.
Messeudstyr, samt skilte og skiltning, fra lager eller efter individuelle krav.
Kampagne- og reversskilte, i små og større mængder.
Profil- og arbejdsbeklædning, fodtøj og tilbehør til alle brancher.
Gave- og reklameartikler fra lager og i produktion, efter opgave.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_1_logomaetter.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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President måtte.
Få logo på denne slidstærke vaskbare måtte, som også kan bruges udendørs.
Beskytter gulv mod slid og misfarvning, og reducerer omkostningerne til rengøring. En måtte i størrelse 85 x 150 cm. kan tage op til 6 kg. snavs, eller 3 liter
vand. Den avancerede indfarvningsteknologi gør måtterne modstandsdygtige
overfor misfarvning og er UV-bestandige. De får en smudsafvisende behandling, der gør dem lettere at rengøre. Et alternativ til. Materiale: Nylonmåtte med
skridsikker bagside i sort nitrilgummi (NBR). 100 % PVC-fri, 10 mm. tyk.
Standardformater, uden at der er nogle normer:
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Velour lux.
Måtte i 5 mm. tykkelse, i en kvalitet med god holdbarhed og
flotte skarpe motiver. 100 % polyester og PCV-fri. Egner sig
godt til længerevarende kampagner ”4 - 12 måneder”. Med
sort nitril-gummikant, og fåes i faste mål. Velegnet som udendørsmåtte, måske med Deres egen velkomsthilsen i receptionen, på messen, i butikken, på kontoret - eller i sommerhuset. Størrelse: 85 x 60 cm., 85 x 115 cm., 115 x 170 cm..
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Velourmåtte.
Tæppe i utroligt slidstærkt materiale. Motivet står skarpt og virker,
i forhold til de ”flade” reklamemåtter, mere luksuriøs og lækker.
Den bruges ofte til de lidt længere kampagner (4 - 12 uger), som
løbere, designmåtter, messetæpper og væg-til-væg tæpper, og
fungerer også fint som udendørs måtte eller løber.
Materiale: Polyester / polyamid med skridsikker sort gummibagside. 5 mm. tyk. Materialet påvirkes ved de høje temperaturer ved
produktionen, hvilket kan give en afvigelse +/- på 1 - 2 % fra et ønsket format. Der produceres ud fra en rullebredde på 200 cm.,
hvilket kan være praktisk at have i tankerne, når der planlægges
format. Kan også laves efter ønskemål og som konturskåret i et
maksimalformat på 200 x 2000 cm., eller som De ønsker det med
sammenføjninger.

NeoPrint
- eller Floor Promoter, som det også kaldes, er et smidigt produkt
med en fantastisk gengivelse af billeder og tekst.
Det egner sig bedre end noget andet gulvmedie til at blive pakket
ned andre med reklameartikler og er velegnet til længerevarende
kampagner (4 - 12 uger) og som løbere i butik, på kontor hvor der
er en del færdsel. Materiale: Neopren med printbar polyesteroverflade. 2 mm. tyk. Da det påvirkes ved de høje temperaturer i produktionen, kan det give en afvigelse +/- på 1 - 2 % fra et ønsket
format.
Der produceres ud fra en rullebredde på 125 cm., hvilket kan være praktisk at have i tankerne, når der planlægges formater og
former. Maksimalformat er 125 cm. x 500 cm..
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Filtmåtten
- er en slidstærk og motivvenlig måtte, med en overflade der
kvitterer med en utrolig skarphed og farveægthed, og som derfor oftest anvendes som messetæpper, løbere, eller til kampagner af kortere varighed, i andre sammenhænge. Materiale: 100
% nonwoven polyester, skridsikker latex-bagside. 3 mm. tyk.
Materialet påvirkes ved de høje temperaturer i produktionen,
hvilket kan give en afvigelse +/- på 1 - 2 % fra det ønskede format. Der produceres ud fra en rullebredde på 300 cm, hvilket
kan være praktisk at have i tankerne, når der planlægges format.
Rulle- og printbredde 300 cm., som kvadratiske, rektangulære eller profilskårne tæpper.

Vinylmåtter
- i 2 mm. enkelt og motivvenligt materiale med vaskbar overflade, Anbefales til brug i forbindelse med kampagner, som messetæpper, løbere eller som konturskårene måtter, også egnede til vådrum i kortere perioder.
Rullebredde 200 - 400 cm., hvor de optimale løsninger beror
på en produktion af minimum 5 m2..

Entremåtter.
Nylon standardmåtte, en tuftet måtte, af High twist nylongarn med gummibagside og en finishkant på 10
mm.. Fåes i 10 standardfarver; Grå, skifer, brun, antracit, rød, stålblå, blå, sort mink, ren rød og i sort.
Størrelser: Alle farver, 85 x 60, 85 x 75, 85 x 115, 85 x150, 85 x 300, 115 x 180, 115 x 200, 115 x 240, 115 x
300, 150 x 200, 150 x 240, 150 x 300. Antracit og grå; 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 200 x 500 cm..

Leveringstid for entremåtter, normalt 15 - 20 arbejdsdage.
SKIFER
#10

GRÅ
#20

BRUN ANTRACIT RØD
#30
#50
#60

STÅL BLÅ
#70

BLÅ
#80

SORT MINK REN RØD SORT
#90
#105
#107
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