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Byggeskilte
- fra lager, og i produktion, efter Deres krav, små og større løsninger med samme ihærdighed.
Byggeskilte i alverdens udgaver, i mange udførsler og materialer, med direkte print og folie, og i alle
størrelser. Mulighederne er mange, om det gælder det ene til de daglige projekter, eller De mange, udført
med kort varsel og forskellige budskaber i store eller små formater, gør ingen forskel. Vi står til rådighed, når
De har behovet - på plader, udskåret efter mål eller i kontur med print eller udskåret foliedekoration efter
Deres krav.
Her et par eksempler fra produktionen og nogle af De opgaver vi har medvirket i:

-

Metroselskabet og Letbanen, der er kendt for sit ansvar i forbindelse med metrostationerne, har ønsket konkrete løsninger til bymiljøet og Dansk Skilte Reklame har i en årrække medvirket til dette,
bl.a. som byggepladsskilte.

-

Byggepladsskiltene er leveret i løsninger af forskellig art, bl.a. som printede løsninger. hvor vi i produktion og efterbehandling kan levere alt i storformatprint. Vi printer, renskærer, laminerer og opklæber, ligesom vi løser alle opgaver inden for konturskæring i både plast, karton og metal.

-

Vi står også gerne for pakning og distribution, ligesom De med fordel kan lade os stå for montage og eventuel nedtagning af kampagner.
Vore muligheder for at levere det De har behov for, er stort set uanede.
In- og outdoor-reklame.
Vi printer direkte på en lang række pladematerialer til brug som info- og henvisningstavler, til afdækning af
inventar, pallereoler, nøddøre, facader, byggeskilte, etc..
Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk >
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_10omradeskilt.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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Tekst og logo i skåret folie på sandwichplade - eller som print, der i sig selv er en elegant måde at
profilere en virksomhed på. Pyloner findes i mange udgaver; høje, lave, smalle. brede, med og uden lys,
og med foliotekster eller med et udfræset budskab, som graveret eller trykt, i alle farver og materialevalg efter ønske og budget - alt efter Deres krav - budget og idé!
Byggepladsskilte
er en god måde at få budskabet ud på.

Hvad bygges, hvornår kan det tages i brug, hvad skal
det bruges til, og hvem er impliceret i byggeriet.

Løsningen kan være mangesidet - også når det drejer
sig om skiltning af industri- og boligområder, eller institutioner. Fleksible skiltesystem, som et- eller to-sidet, kan leveres ad hoc og kan kombineres med oversigtsplaner eller
andre relevante tilføjelser.

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?

