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Classic navne- og reversskilte 
Navneskilte i messing med affasede kanter, til individuel gravering - få vor printskabelon tilsendt via e-mail 

 
Elegant og let, med en slidstærk overflade. 

Det brede sortiment muliggør tilpasning til forskellige logotyper. Findes i guld og sølv med hvid eller sort 
kant. 

Kan leveres i etui, der sikre en længere holdbarhed. 
 

Produkterne kan ses i vort katalog - hent det i PDF-format her. 

 
31-6018 

62-32 mm.. 

 
31-6000-20R 
59 x 34 mm.. 

 
 

31-6002-30P 
58 x 32 mm.. 

 
31-6003-20R 
74 x 36 mm.. 

 
31-6010-30R 

*Kan leveres med lige eller bukkede kanter. 
60 x 19 mm.. 
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31-6012-20R 
60 x 26 mm.. 

 
31-6014-30P 

*Kan leveres med lige eller bukkede kanter. 
60 x 30 mm.. 

 
31-6015-20P 

*Kan leveres med lige eller bukkede kanter. 
60 x 32 mm.. 

 
31-6016-20R 

*Kan leveres med lige eller bukkede kanter. 
68 x 25 mm.. 

 
31-6018-20R 
62 x 32 mm.. 

 
31-6019-30P 

*Kan leveres med lige eller bukkede kanter. 
59 x 34 mm.. 

 
31-6020-20R 
66 x 34 mm.. 

 
31-6101-20P 
64 x 30 mm.. 



   

  Dansk Erhvervsbeklædning   Anpartsselskab 
  Dansk Skilte Reklame   Cvr. nummer 34046263 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens    
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

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?  

291/11 

 
31-6105-30P 
75 x 17 mm.. 

 
 

Navneskilte i messing til graverede navne. 
Skiltene er lavet i elegant design, 

og findes i guld eller sølv. 
Beskyttelses etui medfølger. 

    

 
 

71-0230 
Standard hæfte med sikkerhedsnål 

 
74-0560 

Magnethæfte med to magneter 

 
Standardetui til 

CLASSIC, IDENT TOP and SPACE reversskilte 

 
 

71-0400 
Læderetui Option 

 
Etui kan tilkøbes til alle metalskilte (standard). Læderetui (tilvalg) 

 
På den næste side har De muligheden for at designe tryk, størrelse og placering som De vil  

- prøv det - klik her! 
Send gerne resultatet med Deres logo i .eps - eller .AI-format 
med angivelse af den pantonefarve De ønsker logo og tekst i. 

Produkterne kan ses i vort katalog - hent det i PDF-format her. 
 

 


