
  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? 

  

 

 
 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.dansksiltereklame.dk > 
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Safaristanderen beror på et fleksibelt og multiopbygget system med mange anvendelsesmuligheder for 
udendørs skiltning. Der kan vælges imellem flere forskellige størrelser af boksprofiler, lige som opbygningen 
af tekstpaneler kan ske efter opgave.  
 
Safaristandere leveres med flere bentyper: Ø 60 mm., Ø 90 mm. (1 eller 2 spor) 80/80 mm. (1 eller 4 spor). 
Der kan RAL-lakeres i enhver nuance, efter opgave. Hvidlakeret eller natur anodiseret er standardfarver. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Der kan isættes lysprofiler i toppen af standerne. 

Safari-serien kan produceres med panel i f.eks. 300 x 1000 mm. med Deres individuelle tekst og logo tilført. 
 
- Safariserien består af flere standardskilte og produceres efter mål i alle RAL-farver. 
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Enkeltsidet lysprofil. 
Safari standere er et fleksibelt og multiopbygget system med mange anvendelsesmuligheder for udendørs 
skiltning. Der kan vælges imellem flere forskellige størrelser af boksprofiler samt opbygget tekstpaneler. 
Safari standere leveres med følgende bentyper: Ø 60 mm., Ø 90 mm., 1 eller 2 spor, 80/80 mm., 1 eller 4 spor. 
Der kan isættes lysprofiler i toppen af standerne. 
Standardfarverne er: Hvidlakeret, Natur anodiseret. Der kan RAL-lakeres efter opgave. 
 

  

 
Overlægger til Ø 60 ben i hvidlakeret aluminium.         

 
Alle bentyper afsluttes med toplåg. 

 

Safari dækker mange individuelle behov for skiltning, idet den fleksible og unikke opbygning sikrer et stabilt 
skilt, med mulighed for levering af paneler efter ønske. 
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Med professionel støtte fra vore underleverandører leveres mange typer tekstmonterede og tekstklare skilte, 
til alle opgaver, efter Deres ønske. 
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Alugraf skiltesystemet, her i en kombination af Safari og Jazz, der er et elegant skiltesystem med masser af 
anvendelsesmuligheder, så skiltningen kan være ensartet, også når der er behov for skilte indendørs. 
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Det er muligt at isætte akrylfront, som gør det enkelt at skifte budskab. Cinema bueprofiler er tilpasset 
standardbredderne: A3, A4, A5 og A6. Buerne er monteret med Aluminiumsender. Alle Cinema buetyper kan 
leveres med rustfri vægbeslag, således at de kan monteres på alle slags vægge. 
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