
  Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 
  Dansk Skilte Reklame aps. Bank 4865-869565830 
  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?  

 

 

Parasoller og telte til marked, messe og torvedage 
- i standard - eller efter opgave. 
 

National- og reklameflag, vimpler - samt bannere, telte, markedsparasoller og stadepladser. 

 
Reklame- og markedstelte som standard eller efter opgave - med og uden reklame. 
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Gazebo Telte er en bærbar aluminiumsløsning og en ideel løsning til enhver begivenhed. 
Let at samle og meget stærk. 
Stoftaget er UV-beskyttet, vandtæt og brandhæmmende. 
Gazebo fåes i hvid eller rød som standard, 3 x 3 og 3 x 4.5 meter. 
Mulighed for tryk på tag og sidevægge. 
  

 

Via bl.a. EZ UP arbejdes der løbende på produktforbedringer og der udvikles nye produkter baseret 
på de feedback der indgår i dialogen. 
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Sortimentet beror bl.a. på de følgende eksempler. 
 
Express ® II - rekreative markedstelt, der er en overkommelig løsning for små til mellemstore virk-
somheder, når deltagelsen i messer, markeder og andre arrangementer er aktuelle. 
Ud over den blå og hvide version, er der nu mulighed for en sort udgave. 

 
 
Den digitalt trykte Express ® II kan leveres med en højkvalitets fotolignende billedopløsning, der er 
beror på de bedste metoder kan De skabe med et levende, iøjnefaldende medie som telte og 
parasoller. 

 
 
Eclipse ® II Vented Top. 
Med en valgfri funktion - Vented Top - til Eclipse ™ II er der sikret ventilering i toppen af teltet. Profes-
sionel Grade Mesh Screen giver luftcirkulation i hele teltet. Kan som standard leveres i telte på 3.0 x 
3,0 meter. 
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Tabel-kast. 
Lad EZ UP ® Vendor eller Instant Table ™ indgå i Deres marketing. Messeborde som EZ UP ® 
Table Throw kan sætte præg på Deres stand, med 1, 2 eller 3 farver med full-bleed digitaltryk. 
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Stretch Fit Table Covers. 
De stilfulde Stretch Fit Table Covers har et elastisk stof, som svarer til bordets form med et skrædder-
syet, unikt udseende og fotolignende full-bleed digitaltryk. 

Fritstående messevægge. 
Med disse kan De slå Deres eksisterende sidevæg op og sikre messeområdet med fritstående 
vægge, der samtidig giver ekstra reklameplads. Fåes i 1,5 eller 3 meter som standard, kan tilpasses 
og leveres fuldfarvede på begge sider, i et format på 1.5 meter. 

 
Opbevaringsløsninger Telthaller Lagerhaller Arbejdstelte Bådtelte Caravantelte Teltpresenninger 
Telte til fest og event Festtelte Partytelte Pavilloner Flexdisplaysystemer Flextelte Eventtelte 
Reklametelte Gulve - fra lager og efter opgave.

 
 

Kontakt os for en nærmere orientering. 


