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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? 

1  040 dekorationsballoner 

Dekorationsballoner 
Skab festlighed og opmærksomhed omkring events med dekorationsballoner! 
Vi producerer de mest anvendte balloner til dekorationer i en stor farvepalet. 

Farvepaletten er kun vejledende. 
 

Standard farver 

 

1000 1001 1002 1003 

 

1004 1005 1006 1007 

 

1008 1009 1010 1011 

 

1012 1013 1014 1015 

 

1016 1017 1018 1019 

 

      

1020       
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Metallic farver 

 

2000 2001 2002 2003 

 

2004 2005 2006 2007 

 

2008 2009 2010 2011 

 

2012 2013 2014 2015 
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Krystal balloner 

  

 

3000 3001 3002 3003 

 
 

3004 3005 3006 3007 

Neon balloner 
 

  

4000 4001 4002 4003 

 
 

  

4004 4005 4006   
 

Balloner kan leveres i flere kvaliteter, hvorfor et budget, eller et prisniveau, vil være interessant at kende, 
og da vi typisk levere disse ting efter opgave og ønske, har vi mulighed for, afhængig af tidshorisonten, at 
levere i dansk eller udenlandsk produktion. 
Vi vil være taknemmelig for pr. mail, at få tilsendt bl.a. en illustration, enten i form af et billede, logo eller den 
ønskede tekst, da trykfarve(r), længde og bredde er afgørende for hvilken trykteknik der kan anvendes. 
 

Billeder og illustrationer kan vi bedst bearbejde i .eps, .ai, eller som PDF-format, outlined. Tekst i samme 
regi, eller fremsendt med den aktuelle Fonts-fil vedhæftet. Hvis De samtidig kan medgive mig oplysninger 
Deres ønske om form (Længde*bredde), farve (Pantonefarver/CMYK) og kvalitet, vil det lette mine 
muligheder for at fremsende et konkret oplæg. 
 

Såfremt De har behov for heliumfyld, køb og leje af det, samt tilbehør i form af bindinger, mundstykker, 
eller andet med relevans for opgavens løsning, vil jeg også her være taknemmelig for Deres konkrete 
tilbagemelding. 
 

Balloner med helium holder typisk i 8 - 10 timer, og skal derfor blæses op samme dag som de anvendes, 
hvis de vælger, eller har behov for ballonopsendelse. De skal samtidig huske at informere myndighederne 
om en given ballonopsendelsen, oftest er politiet bindeleddet. Der kræves ingen formel tilladelse, men 
bl.a. omkring flyruterne er der ret stringente regler for sådanne aktiviteter. 


