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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?  

 

Elegante bannerhejsesystemer 
- til opsætning ude og inde - på væg og fra loft - manuelt, mekanisk og automatisk. 

 
www.danskskiltereklame.dk 

 

 
 

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her. 
 

Elegante bannerhejsesystemer til opsætning, ude og inde. 
  

OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP 
 
 

Elegante bannerhejsesystemer til opsætning ude og inde - på væg og fra loft - manuelt, mekanisk og 
automatisk. Vi har flere løsninger indenfor skiltning og mange muligheder for bearbejdning af 
standard-profiler til bannerophæng og montage.. 
 
  

Alugraf - Plan system - Banner hejsesystemer. Med professionel støtte 
fra vore underleverandører leveres mange typer tekstmonterede og tekst-
klare skilte, til alle opgaver, efter Deres ønske - blandt andet Alugraf skil-
tesystemet, der er et elegant skiltesystem med masser af anvendelsesmu-
ligheder, så skiltningen kan være ensartet, også når der er behov for skilte 
indendørs og banner hejsesystemer. Komplet hejsesystem i solidt alumi-
nium. Det er meget enkelt og let at montere, samtidig med at udskiftnin- 
gen af ban-nere er særdeles brugervenlig. Ved udskiftning sænkes øver- 
ste topskinne via boksen med håndspil. Herefter afmonteres beslagene og 
banneret udskiftes.  
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 
stan-dardstørrelser, men det kan også leveres på individuelle mål. Standardfarve er 
galvaniseret/sølv. 
 

Her et par oplæg af nyudviklede profiler og lister, der dækker de fleste behov 
for ophæng. Derudover kan vi også levere kroge, snøre og andet tilbehør til op-
hænget, så De i de fleste tilfælde kan finde en samlet løsning i dette. Er De i 
tvivl om hvilken type liste De skal bruge, er De velkommen til at rådføre Dem 
med os, og eventuelt få tilsendt nogle prøver, inden en beslutning træffes. Vi 
kan via skilteværkstedet også levere Dem det færdige banner, om ønsket. 
Mange af listerne kan også produceres i specialfarver og længder. 
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  Bannersystem 3500 x 4000 mm..   Bannersystem 4000 x 6000 mm.. 

 

1 2
1) Sideholder til banner, der er standard ved systemer til banner over 5 meters bredde. 
2) Endebeslag til fastholdelse af banner. 
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3) Bund- og topprofil, til bannerfastgørelse. 
4) Åben boks med håndspil. 
5) Lukket boks med lås. 
Se flere muligheder for ophæng til bannere - her og på de næste sider. 

 

Kontakt os på telefon +45 64713608*, eller via e-mail: 
info@danskerhvervsbeklaedning.dk 

  
 

 


