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Event- og konferenceskilte 
 

 
 

Konferenceskiltene er lavet i hård eller blød transparent PET-plast, 
og er perfekte til midlertidig eller kortvarig brug. 

Til alle størrelser fås perforerede laser papir i A4-format, hvor der også kan trykkes budskab og logo på. 
Vi kan levere disse som lagervare med forskellige fæstningsanordninger, 

og i mange forskellige former producere det De har behov for, med kort varsel, fra blot 3000 stk... 
 

Her finder De også det ny professionelle konferenceskilt, der kan anvendes uden fæsteanordning. 

 
42-3101 

Soft badge i standardformatet 110 x 90 mm. 
- andet efter opgave. 

- i produktion fra 1000 enheder efter Deres krav og ønske - "soft" eller "hard", gerne med fortryk logo på forsiden. 
Lanyards - nøglebånd, og andre besætninger efter ønske. 

 
41-3016 

Konferenceskilt - med clips, 72-0303 
70 x 35, 80 x 50, 90 x 60, 100 x 60, 100 x 75 mm.. 

 
41-3003 

Konferenceskilt med sikkerhedsnål 
70 x 35, 80 x 50, 90 x 60, 100 x 60, 100 x 75 mm.. 
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              41-6000 
              Konferenceskilte, 
              lommebeskyttelse, 
              eller pennelommer, 
              som standardvare og efter opgave 
              85 x 150 mm.. 
 
 
              - med forskelligt tilbehør. 
 

 

 
41-3060 

Konferenceskilte med magnet, 
74-0708 

70 x 35, 80 x 50, 90 x 60, 
100 x 60, 100 x 75 mm.. 

41-3050 
Konferenceskilte med lanyard, 

72-0151 
80 x 50, 90 x 60, 100 x 60, 

100 x 75 mm.. 

41-3023 
Konferenceskilte med hangclips, 

72-0311 
80 x 50, 90 x 60, 100 x 60,  

100 x 75 mm.. 
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Når man skal bruge noget praktisk er den enkelte løsning oftest den nemmeste. 
Med dette skilte kan De lave Deres eget skilt på computeren; 

"Skriv ud og stik ind". 
Disse navneskilte er professionelle at anvende. 

31-5400 
67 x 23 mm.. 

 

 

 
 

 
 

Konferenceskilte 
31-5410 81 x 44 mm.. 
Black, White and Blue 
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Det ny professionelle konferenceskilt,                                Konferenceskilt - bagside      
der kan anvendes uden fæsteanordning.                                                                           

 

41-4001 
90 x 60 mm.. 
Dette er en ny professionelle 
konferenceskilt 
med integreret hæfte, 
ødelægger ikke tøjet. 

 

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


