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

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Foliebogstaver
- udskåret efter Deres anvisning.
Tekster kan leveres efter opgave i den størrelse, form og farve De har behov for, bl.a. som de her illustrerede
eksempler, bl.a. på baggrund af Fascal 800- eller 3M-seriens standardfolier.

Disse folietyper er anvendelige på alle faste, plane overflader, bl.a. som bilreklame, på glas, metal og visse
akryler. De kan anvendes til kortere kampagner, og som udgangspunkt for længerevarende løsninger, og er
også udmærket til brug på visse presenningstyper.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_9bilreklame.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?

Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame
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Logoer
- udskåret efter Deres anvisning.
Ensfarvede eller farvede kan leveres efter opgave i den størrelse, form og farve De har behov for, bl.a. som
de her illustrerede eksempler på baggrund af Fascal 800-serien, eller andre let aftagelige standardfolier.
Er der behov for andet, kan to-farvet leveres med tillæg af + 40%, tre-farvet + 70 %, fire-farvet + 90 %, af de
nedennævnte priser. Vi beregner naturligvis ger et konkret tilbud, og står til rådighed med montage, om det
ønskes.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_9bilreklame.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?

