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Udskårne bogstaver og tal
- med baggrundsbelyst LED-lys - i, f.eks. i rå, eller i lakeret aluminium, efter Deres krav.
Løsningen kan være mangesidet - også når det drejer sig om
skiltning af industri- og boligområder, eller institutioner.
Eksempelvis har industri- og boligområder krav til at skiltningen
er ensartethed, samt mulighed for udskiftning, eller tilføjelse af
firma- og vejnavne. Fleksible skiltesystem, som et- eller to-sidet,
kan leveres ad hoc, og kan som illustreret, kombineres med anden skiltning og lys i mange kombinationer.
Skiltestandere og væghængte emner, med og uden lys - eller
som Pyloner, der i sig selv er en elegant måde at profilere en
virksomhed på. De kan frit sætte kravene, både hvad angår størrelse, farver, og materialevalg - efter ønske og budget.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt1.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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Med LED lys opnår De, ud over den lange levetid og det lave energiforbrug, et utal af muligheder for belysning i form af f. eks. front-, side- eller corona lys eller en kombination af forskellige lys effekter.
Her et par eksempler på forskellige udformninger, som vi gerne understøtter i en dialog.

- alt kan i princippet leveres, i metal, træ, skum eller acryl, i den størrelse og farve der aktuelt er behov for.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt1.htm
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