Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

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

- EMGJ Holding Aps.

Mule- og canvasposer
- gerne med tryk udført efter opgave.
Vort sortiment rummer et utal af muligheder, fra lager og i produktion.
Se et par eksempler i det efterfølgende:

Se gerne mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/012/sider/012.htm

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?
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GUIDE
- til det perfekte tryk
For at vi kan hjælpe Dem hurtigt og sikkert med Deres produktionsordrer, bør De tænke over følgende inden De placerer Deres ordre:
1. Motivet
Har jeg det mest optimale materiale til rådighed?
Er der tale om vektorgrafik eller pixelgrafik?
2. Trykfarver
Hvor mange farver har mit motiv?
Hvilke farver skal der anvendes i motivet?
Har jeg Pantonekoder eller CMYK-værdier?
3. Størrelse og placering af tryk
Hvor stort skal mit motiv være og hvor skal det placeres?
Passer det til de forskellige størrelser beklædning, eller det andet jeg skal bruge?
4. Tekstilets type og farve
Hvad skal tekstilet anvendes til?
Er der specielle ønsker til funktionalitet eller lign?
Skal farven matche motivet?
Er der tale om selvleverede tekstiler?
Bør jeg overveje at få specialproduceret tekstilet?
5. Sortering og emballering
Hvordan skal det færdige tekstil emballeres?
Er der f.eks. tale om sortimentspakning eller enkeltstyks pakning?
6. Ønsket leveringstid
Hvornår skal produktet anvendes?
Er der taget højde for specielle ønsker eller specialproduktion?
7. Leveringsadresse
Hvor skal produktet leveres?
Skal det evt. leveres på flere adresser?
Har De spørgsmål til dette, står vi til rådighed.
Se også linkene til:
Textiltryk - gør Dem i stand til at tilføre netop Deres logo og budskab til de fleste artikler.
Transfer - tryk udført efter opgave - til påsætning på beklædning og reklameartikler.
Digitaltryk der i dag anvendes når der skal fremstilles tryksager i mindre oplag - hurtigt og billigt.
Tampontryk til anvendelse på det meste - Lightere - Kuglepenne - Mapper - Krus - eller...
C M Y K-farver - Pantone-farver - RAL-farver - Fotoopløsning
Se gerne mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/079_5.htm
www.tryktex.dk

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?

