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Facadeskilte i glas, med og uden dekoration eller lys.
Skiltning skal derfor være et tilskud til det visuelle gademiljø, uden at tage magten fra bygningerne,
således at man kan opnå smukke og harmoniske gadebilleder. Det skal være de enkelte huse,
der tilsammen tegner gadebilledet, hvor butikker og andre virksomheder,
med deres skiltning underordner sig helheden.

- eksempel på serigrafisk motiv afpasset til det samlede hele.
Specielt kombineret med glas og glasfacader bør det overvejes, om og hvor der skilte.

Facade- og kontorskilte i glas - med og uden lys
I større skala har De mulighed for at få afdækket facaden, eller dele af den,
med serigrafisk tryk, eller med foliebeklædte elementer efter deres krav.

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.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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- eller som en del af interiøret - med print og indirekte belysning.

Glasfacade trykt med kundespecifikt motiv til montering i facadeelement
- her et eksempel på ca. 4 x 8 meter, serigrafisk trykt i en arbejdsgang.

Facade- og kontorinteriør i glas
Glas til brug i facader, på kontorer, og på ...
Vi levere gerne løsninger som enkle oplæg eller i de store forkromede udførsler.

Lad os give et tilbud - eller et oplæg til Deres næste opgave - der er mange muligheder!
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.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

