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Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
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- EMGJ Holding Aps.

Vista Systems - V16 SIGN 200PC
- aluminiums skilteholder, i extruderet anodiseret aluminium, 80 mm..

Vista System - Ambassadør
Dess.: 00510963396
WFL63-Wall frames Landscape V16 x 80 mm..
V16 (18 mm./0.7") aluminiums skilteholder, i extruderet anodiseret aluminium, 80 mm..
CC16 - Klar materet forstykke (0.25 mm. tyk), 80 mm..

Produktionen fra Vista System er baseret på modulsystemer, der kræver en vis indsigt for at få det
maksimale udbytte, eller et ønsket resultat. Derfor ville det være klogt at investere lidt tid inden de vælger en
ny facade eller et system. Det vil med sikkerhed tjene sig hjem på kort og på lang sigt.

Vi har certifikat på at vi vil

det vi gør - løser opgaven, optimalt!

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/005/sider/005_1.htm
> http://www.vistasystem.com/ap/html/danskskiltereklameaps-126826.html

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

Se onlinekataloget
her.

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Vista System Skiltning
- aluminiumsløsninger i alle afskygninger - fra lager og i produktion.
Vistas System´s mission er at levere produkter til brug for skilte og skiltning, og samtidig kontinuerligt at hæve standarderne for service, professionalisme, tilgængelighed, lydhørhed og innovation.
Alt kan leveres i standardstørrelser og efter opgave. Vi kan ydermere sikre en opgave løst som enkeltopgave, eller hvor hele konceptet leveres med printede løsninger, med og uden lys - og monteringen, om det
er ønskeligt.

Konceptet kan overordnet opdeles i følgende hovedgrupper: Vista - Square - Expand - Light - Ba - Verge
og den nye Flex - der overordnet illustreres i det følgende.

Kontakt os gerne for en uddybning af mulighederne - eller for et konkret oplæg.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/005/sider/005.htm

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
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

