
  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? 

 

 

Folier i et væld af kvaliteter 
- til brug for udskæring, print og montering, inde og ude.  
 
Her illustreres et par eksempler der kan leveres efter opgave.  

 

GlassMovie er en bagprojektionsfilm til at animere butiksvinduer. 
Billedstilbillederne projiceres bag glasfladen, så de kan ses af dem, der passerer uden for, for at få mere 
effekt. 
Denne film leverer stærkt kontrasterende farver og en høj billedopløsning. 
Billederne er synlige fra en 100° vinkel, både tæt og fjernt. 
Enhver skærmstørrelse og enhver form er mulig. 
GlassMovie giver en optimal visuel effekt under alle lysstyrker dag og nat og skaber en unik atmosfære til  
særlige arrangementer. 
 
Teknologi: Polymer PVC. 
Klæbende ydeevne: Permanent. 
Holdbarhed udendørs: 5 år. 
Tykkelse: 135 um. gram/m2 
 
Afslutning: Gennemsigtig satin. 
Kompatibilitet: Alle faste overflader. 
Limtype: Akryl. 
Liner: Kraftpapir.  

 
Se lidt om emnet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_tNq2Vg1QXg 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_1selvklaebendetext_1.htm  
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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 
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