
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame  
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

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? 

 

 

Case & Counter - Disk og transportboks. 
 

Transportboksen, som kan omdannes til en disk eller et podium. Anvend den som et podium og eksponer 
Deres billede på forsiden. Når De er klar, pakker De enkelt roll-ups med tilbehør i boksen og ruller af sted. 
 

Den er også et perfekt supplement til andre produkter: Perfekt til at transportere Expand 2000, Expand Me-
dia-Fabric og de fleste af andre produkter i. De kan hurtigt lave det til et podium og samtidig benytte forsiden 
til at vise budskab og logo. 
 

 
 

Priseksempel, uden medie. 
 

Dess.: 4451077375  
 

Case & Counter 
- eksklusive øverste hylde 
 

Pris pr. enhed, kr. 3970,92 

Dess.: 4451077431 
 

Øverste hylde, etui og bordsten 
- inklusive pose. 
 

Pris pr. enhed, kr. 861,38 
 

Er der behov for en printløsning, står vi til rådighed med et oplæg og en pris, ved fremsendelse af en klargjort 
fil. 
 

    
 
Dertil tillægges fragt og håndteringsomkostninger efter regning, ab lager/dansk grænse. Alle priser er baseret 
på dagspris, exclusive moms og levering, med forbehold for over- og/eller underlevering, samt mellemsalg. 

 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
> https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/445/sider/445.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/445/sider/445.htm


  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame  
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

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? 

 

 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/


  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame  
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

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? 

 

 

En printløsning, fordrer klargjorte filer 

- bearbejdet i InDesign, eller et andet grafisk program, konverteret til kurver og gemt som PDF. 
 

 
 

 

Forlang vor skabelon fremsendt til brug for indsættelse af Deres tekst eller logo. 
 

 

 
 

 

Vi bistår gerne med et grafisk oplæg, og sikrer gerne en samlet løsning, i små og større mængder. 
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Expolinc - all in one 

- med dette mener vi at alt til messen kan sikres efter Deres krav til budskabets endelige udseende, og med 
forskellige budgetgrundlag. 
 

Alt med livsvarig garanti. 

 

Såfremt behovet rækker videre, står vi til rådighed med ”alt til messen - og til hverdagen”! 
 

Dansk Erhvervsbeklædning har fra firmaets etablering taget udgangspunkt i - beklædning, fodtøj, sikker-

hedsudstyr og rekvisitter, såsom papirvarer og rengøringsartikler - der også kan leveres med tilført bud-

skab - i enhver udgave, fra lager og efter opgave. Gaveartikler og strøreklame, deri logoslik og bulkvarer 

- kan leveres fra lager eller i produktion i enhver variant, og kan i de fleste sammenhænge leveres i den ind-
pakning De ønsker det, eventuelt i eget design, med budskab og logo som en integreret del af en leverance. 
 

Via TRYKTEX er vi specialister i synliggørelse. Vi arbejder med alt indenfor tryk, såsom textiltryk, transfer-
tryk, digitaltryk og silketryk, på tekstiler og skilterelaterede emner, samt på reklameartikler. 
 

Dansk Skilte Reklame - Alt i skilte og skiltning - kort sagt - Skilte- og tekstsystemer til facaden, bilen, butik-
ken og udstillingen - i små og større løsninger. Skilte- og tekstsystemer til facaden, bilen, butikken og ud-
stillingen - til brug på kontoret, i receptionen, på messen og ved krav til størst mulig synlighed. Skilte- og 
tekstsystemer til bil, gade, væg, gulv, vindue, butik - og til brug for kontor, i reception og, eller udstillingen og 
til brug på kontoret, i receptionen og ved andre krav til størst mulig synlighed, uanset om opgaven er baseret 
på et bestående grundlag eller om et projekt beror på nybyggeri. 
 

Vort arbejde sikre leverancer af små og større opgaver og vi arbejder landsdækkende ud fra de krav De som 
kunde stiller os i opgave. 
 

Vi står til rådighed med hele vort sortiment for privatpersoner og for erhvervsdrivende - uanset 
mængde og krav. 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
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