
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

 

 

Malerskabeloner 
- produceret efter Deres krav. 
 

Malerskabeloner fremstilles typisk i 0,5 mm. rustfri stål.  
Minimumhøjden på bogstaver er sædvanligvis 5 mm.., eller efter Deres krav. 
Tekst eller talrække efter opgave. 
 
Her et par eksempler: 
 

 

Vi har mulighed for at Dække Deres behov 
- fra idé til præsentation af en færdig løsning. 
 
Vi håndterer alle grafiske opgaver. 
 
Vi kan følge Dem igennem hele processen og 
rådgive med oplæg, materialevalg, etc..  
 
Færdiggørelsesgraden afhænger af den enkelte 
udfordring, og af Deres behov for support efter 
løsning af opgaven. 

 
 

  
 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.dansksiltereklame.dk > 
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_8illustration.htm 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Skilte i kanalplast 
- til mæglere og andet godtfolk, udført efter ønske. 
 

 
Enkel og billig markedsføring med digitalprintede 
budskaber, på en eller to sider, der også kan også fremstilles i et øn-
sket format eller profilskæres. 
 

Fås med stel i to højder 30 eller 60 cm., 
- 50 x 17 cm., tosidet. 
 

Priseksempel ved samtidig produktion af 100 enheder, kr. 24,50 
 

- 50 x 34 cm, tosidet. 
 

Priseksempel ved samtidig produktion af 100 enheder, kr. 39,50 
 

Hvidmalet stel fåes i to størrelser; 30 eller 60 cm. i samproduktion af 
minimum 25 stk.. 
 

Alle priser er angivet eksklusive moms, som eksempler og uden 
forbindende, ab fabrik. Normal leveringstid, ca. 10 arbejdsdage. 
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