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Aluminiumslister og stande
- fra lager og i produktion.
Plakatlister, væglister og lister som grundlag for snaprammer kan leveres direkte fra lager i utallige
variationer, i den højeste kvalitet, og med garanti. Aluminium lagerføres i Danmark eller produceres mange
steder i verden, afhængig af kravet til det enkelte produkt, og til en ønsket mængde.

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?
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Infobokse er et vigtigt produkt, der giver overskuelig information
- og som nemt kan udskiftes efter behov. Boksene er produceret i høj kvalitet, som gør dem velegnede til
både indendørs- og udendørs brug. De forskellige varianter kan leveres fra lager i flere varianter.

Infodisplays eller multistands giver uendelige muligheder for præsentation af et budskab.
Vi kan levere Multi Stand med to eller fire kanals aluminiumsprofil, alle med en pæn og stabil rund fod, og
kan sædvanligvis leveres fra lager.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/228/sider/228.htm
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