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Facade bannerskinner
- fra lager og i produktion.
Et robust udendørs bannersystem
udført i letvægts aluminium, bl.a. til
brug for præsentation af PCV-bannere i storformat.
Velegnet til montering på stilladser,
rækværk, bygninger, og på byggepladser.
Bannere kan, monteret med metaløjer, fastgøres i rammen, med kroge
og elastik, eller elastiksnor og plastclips.
Rammerne kan leveres i formater op
til 10 x 15 meter, klar til montage.

Bannere kan leveres efter opgave i
flere kvaliteter, tilført efter Deres krav
og budget.
Hejsesystem til bannere.
Farve: Galvaniseret/sølv.
Kvalitet: Aluminium.
Størrelse: Op til 6 meters bredde.
Lad Deres budskab komme til udtryk,
med dette smarte hejsesystem.

De små hejsesystemer er konstrueret, så det er topskinnen der hejses ned, medens bundskinnen sidder fast på væggen, når der skal skiftes bannere.
Efter udskiftning og fastgørelse af beslag, rulles topskinnen tilbage.
Hejsesystemet indeholder mange muligheder for opsætning på forskellige typer af vægge. Hejsesystemet leveres i flere forskellige standardstørrelser, men det kan også leveres på individuelle mål.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/228/sider/228.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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464104h-980-0
Aluminiumsskinne
- til ø 7 - 10 mm. keder.

464104a-207-0
Nedstrammerbeslag.

- EMGJ Holding Aps.

464104a-204-0
Hjørnebeslag.

464104a-2015-0
Øsken
til brug for ophæng.

464104a-2015-0
Samleled med fire pinolskruer.
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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
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.

Bannere
- i alle formater, og i kvaliteter der bearbejdes efter opgaven.
BANNERGROSSISTEN´s koncept beror på produktioner der kan leveres i egenproduktion - og direkte fra
produktion i udlandet. Produktionsmængden er ikke nødvendigvis afgørende og leveringstiden kan være 5 21 arbejdsdage, afhængig af Deres krav.

Kvaliteten afgøres af Deres krav, men vore sædvanlige standarder danner udgangspunktet og enhver opgave kan leveres efter de internationale normer, bl.a. som brandhæmmede artikler. I al væsentlighed er bannergrossistens grundlag blot at sikre den bedste pris i forhold til markedets udbydere, baseret på de krav De
må have til den enkelte opgave, til leveringstiden og til prisen. Alt kan lade sig gøre, men i dette koncept vil
en vis mængde altid være afgørende for den gode pris, da leveringsomkostningerne kan være en væsentlig
faktor.
Teknologi: Vandbaseret direkte dye-sublimation. Printbredde: 320 - 340 cm.. Printkapacitet: 900 m2 i timen.
Materialer/vægt/bredde: Polyestermateriale: 220 gram, 310 cm.. Polyestermateriale. Brandhæmmende, 220
gram, 310 cm.. Lighttex: DS 165 gram, 300 cm.. Tricot 110 gram, 320 cm.. Tricot brandhæmmende 110
gram, 310 cm.. Leveringstider: Efter tilbud og aftale. Pris efter tilbud.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
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