
  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? 

 

 

 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/304/sider/304.htm 
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I forbindelse med trykning er det vigtigt at trykmaterialet fremsendes i brugbart format. Vi skal bruge vektor-
grafiske filer for at kunne trykke tekst og logoer, samt pixelgrafik hvis der er tale om et foto, begge typer ger-
ne som PDF-filer. Vi formidler gerne hjælp til det grafiske hvis De ikke selv kan levere filerne. For at undgå at 
skrifttyper kan ændres i en overførsel skal alt tekst være konverteret til kontur (outlines): Adobe Illustrator, 
Corel Draw; Eps, Ai, Cdr. 
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Markiser 
 

Det omskiftelige og barske vejr som ofte byder på kraftig vind, stiller store krav til en markise, og vi arbejder 
med en bred vifte af producenter, der leverer gennemtestede markiser af høj kvalitet. Afhænger af krav og 
forhold kan det meste leveres i produktion, så kan vi få en kort beskrivelse af en ønsket størrelse, farver og 
eventuelt print, bygningens udseende, vindforhold og anvendelse i øvrigt, kan vi bergenet et aktuelt oplæg 
efter Deres krav. 
 

 
 

CoverFlex - fritstående markiser. 
 

Fritstående markiser overdækker typisk store områder med få master. Betjeningen foretages nemt med mo-
tor og fjernbetjening uden at genere omgivelserne. Som standard kan vi anbefale tre modeller: CF1, der spe-
cialfremstilles efter ønske. Dual, der er præfabrikerede systemer klar til montering. Santana, der er præfabri-
kerede systemer klar til montering. 
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