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Bannergrossisten.dk - Skilte og skiltning til daglig og til kampagner 
- som flag - bannere - facader - udhængsskilte - gulvreklame - skiltesystemer - bildekorationer og displays. 

 
BANNERGROSSISTEN’s koncept beror på produktioner der leveres direkte fra produktion i udlandet. Pro-
duktionsmængden er ikke nødvendigvis afgørende og leveringstiden kan være 5 - 21 arbejdsdage, afhængig 
af Deres krav. 
 
Kvaliteten afgøres af Deres krav, men vore sædvanlige standarder danner udgangspunktet og enhver opga-
ve kan leveres efter de internationale normer, bl.a. som brandhæmmede artikler. I al væsentlighed er ban-
nergrossistens grundlag blot at sikre den bedste pris i forhold til markedets udbydere, baseret på de krav De 
må have til den enkelte opgave, til leveringstiden og til prisen. 
 
Alt kan lade sig gøre, men i dette koncept vil en vis mængde altid være afgørende for den gode pris, da leve-
ringsomkostningerne kan være en væsentlig faktor. 
 
Vi kan levere alle former for flag og bannere, såvel beachflag, RollUp, som tilbehør. De øko-venlige digital-tryk 
og sublimationsteknikker kan sikre den grønne linie. 
 
Kapaciteten på denne teknik beror på op til 10000 kvm. pr. dag, hvorfor større mængder kan planlægges med 
fordel. Mindsteproduktionen kan bero på én enhed med en hurtig leveringstid, via fly eller skib, TNT, DHL, 
Fed-Ex, GLS eller pr. post. 
 
Lad os give et bud på Deres næste opgave. 
 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm 
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Beachflag - Feather flag I. 
Enkelt eller dobbeltsidet. Færdige mål. Artwork størrelse. 
Stor 400 x 80 cm.. 470 cm.. 
Medium 300 x 70 cm.. 354 cm.. 
Lille 200 x 63 cm.. 254 cm.. 

 
"Feather flag I" består af 3 modeller i 3 stilarter, der alle egner sig til reklame og til fremstød af forskellige art. I 
henhold til specifikationerne, kan vi producere beachflag omfatter ”fjerflag”, dråbeformet flag, lodrette flag, 
eller reklameflag i andre former efter opgave. 
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Teardrop flag I 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Færdige mål. Artwork størrelse. 
Stor 391 x 82 cm.. 490 cm.. 
Medium 303 x 76 cm.. 334 cm.. 
Lille 191 x 60 cm.. 217 cm.. 

 
"Teardrop flag I" består 3 modeller i 3 stilarter, der alle egner sig til reklame og til fremstød af forskellige art. I 
henhold til specifikationerne, kan vi producere beachflag omfatter ”fjerflag”, dråbeformet flag, lodrette flag, 
eller reklameflag i andre former efter opgave. 
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Lodret flag - "Vertical flag" 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Færdige mål. Artwork størrelse. 
Stor 370 x 70 cm.. 400 cm.. 
Medium 260 x 70 cm.. 288 cm.. 
Lille 180 x 70 cm.. 207 cm.. 

 
"Vertical flag" består 3 modeller i 3 stilarter, der alle egner sig til reklame og til fremstød af forskellige art. I 
henhold til specifikationerne, kan vi producere beachflag omfatter ”fjerflag”, dråbeformet flag, lodrette flag, 
eller reklameflag i andre former efter opgave. 
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Feather flag II 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Færdige mål. Artwork størrelse. 
Stor 410 x 80 cm.. 460 cm.. 
Medium 295 x 66 cm.. 350 cm.. 
Lille 200 x 63 cm.. 290 cm.. 

 
”Feather flag II" består 3 modeller i 3 stilarter, der alle egner sig til reklame og til fremstød af forskellige art. I 
henhold til specifikationerne, kan vi producere beachflag, kniv-formede flag, sejler, reklameflag, fjerflag, drå-
beformet flag, vej- og facadebannere. Beachflag omfatter ”fjerflag”, dråbeformet flag, lodrette flag, eller rekla-
meflag i andre former efter opgave. 
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Teardrop flag II 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Færdige mål. Artwork størrelse. 
Stor 376 x 128 cm.. 460 cm.. 
Medium 292 x 100 cm.. 350 cm.. 
Lille 182 x   76 cm.. 290 cm.. 

 
"Teardrop flag II" består 3 modeller i 3 stilarter, der alle egner sig til reklame og til fremstød af forskellige art. I 
henhold til specifikationerne, kan vi producere beachflag, kniv-formede flag, sejler, reklameflag, fjerflag, 
dråbeformet flag, vej- og facadebannere. Beachflag omfatter ”fjerflag”, dråbeformet flag, lodrette flag, eller 
reklameflag i andre former efter opgave 
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Lodret- eller vertikal flag - ”Stick flag”. 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Færdige mål. Artwork størrelse. 
Stor 375 x 70 cm.. 375 x 70 cm.. 
Medium 270 x 70 cm.. 270 x 70 cm.. 
Lille 180 x 55 cm.. 180 x 55 cm.. 

 
"Stick flag" består 3 modeller i 3 stilarter, der alle egner sig til reklame og til fremstød af forskellige art. I 
henhold til specifikationerne, kan vi producere beachflag, kniv-formede flag, sejler, reklameflag, fjerflag, drå-
beformet flag, vej- og facadebannere. Beachflag omfatter ”fjerflag”, dråbeformet flag, lodrette flag, eller rekla-
meflag i andre former efter opgave. 
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Circle pop out banner. 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Diameter. Artwork størrelse. 
Stor 127 cm.. 127 cm.. 
Medium 115 cm.. 115 cm.. 
Lille 86 cm.. 86 cm.. 

 
"Circle pop out banner" kan anvendes til bannerrammer, som PopUp banner, display banner, o.s.v., og er 
velegnet til brug for reklame ude og inde. 

 

Oval pop-out banner. 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Skærmstørrelse. Artwork størrelse. 
Stor 270 x 110 cm.. 270 x 110 cm.. 
Medium 200 x   90 cm.. 200 x   90 cm.. 
Lille 150 x   70 cm.. 150 x   70 cm.. 
Mini 110 x   60 cm.. 110 x   60 cm.. 

 
"Oval pop out banner" kan anvendes til bannerrammer, som PopUp banner, display banner, o.s.v., og er vel-
egnet til brug for reklame ude og inde. 
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Lodret pop out banner - "Vertical pop out banner" 
 

Enkelt eller dobbeltsidet. Skærmstørrelse. Artwork størrelse. 
Stor 190 x 110 cm.. 190 x 110 cm.. 
Medium 115 x   90 cm.. 115 x   90 cm.. 
Lille   88 x   75 cm..   88 x   75 cm.. 

 
"Vertical pop out banner" kan anvendes til bannerrammer, som PopUp banner, display banner, o.s.v., og er 
velegnet til brug for reklame ude og inde. 

 
 

Roll-up banner. 
 
Størrelse: 200 x 80 cm., som standard, alt andet 
efter opgave. 
 
"Roll up banner" kan anvendes til pull-up banner, 
roll-up banner, og kan leveres så det kan efter-
monteres på bannerstands. Reklamebanner, dis-
playbanner og til bannerrammer, som PopUp 
banner, display banner, o.s.v., og er velegnet til 
brug for reklame ude og inde. 
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Samhandelsbetingelser. 
Opgaver og produktioner leveret fra udlandet kalkuleres på baggrund af en konkret opgave og kalkuleres 
efter opgavens krav og indhold. Konditionerne herfor er altid betaling ved ordrebekræftelsen, bl.a. begrundet i 
de betingelser vore forskelligartede leverandører giver os og for at sikre den bedst mulige pris i enhver opga-
ve. Alle opgaver vurderes selektivt og sikres verificeret på baggrund af flere muligheder, hvorfor det er af 
væsentlig betydning af vi får de optimale illustrationer af Deres krav og ønsker ved enhver dialogs begyndel-
se. Det er særdeles afgørende for en opgaves løsning, at de filer der fremsendes, ligger i de rette formater 
og at de egner sig for redigering eller gengivelse. Derfor har vi her oplistet de væsentligste faktorer, og krave-
ne til det vi skal anvende for at levere et resultat der svarer til Deres ønsker og krav i forbindelse med tryk, 
broderi, gravering, eller anden produktion. Når De skal sende grafiske filer, der skal anvendes direkte, med 
Deres materiale og logo, anbefaler vi af praktiske og tryktekniske grunde, at De benytter formaterne herun-
der: 
 

 Program  Version  Format  Extension  

 

Adobe Illustrator  8 - CS4     Adobe Illustrator  . AI  

 

Adobe Illustrator  5 - CS4 Encapsulated Postscript  . EPS  

 
- gerne i outlined format og som PDF-filer, med medsendt fontsbibliotek. 
Skal vi levere en opgave udført i konkrete farver skal vi have oplysning om Pantone- RAL- eller CMYK-
farvekoden - eller ved broderi - en tilnærmet broderifarve - alt afhængig af opgave og trykkemetode. For at 
kunne behandle ordrer hurtigst muligt, er det optimalt, at vi modtager nedenstående oplysninger og filer:  
Format: Bredde eller højde i mm.. 
Farver: Kan der anvendes standardfarver, som de fleste fabrikanter arbejder efter, selektivt, eller er der tale 
om specifikke farver? Brug - eller forlang - standardfarvekort, eller oplys Pantone, RAL eller HKS nr. - det vil 
lette enhver sagsbehandling. 
Antal: Antallet for den enkelte produktion bør oplyses. 
Filtyper: De oftest anvendte filtyper er i formaterne AI, CDR, EPS og PDF i vektorgrafik. Reproklare filer bør 
altid følges af en PDF-fil, og fontsbibliotek. 
Skrifttyper: Skrifttyper modtages gerne i vektorgrafik, hvilket sikre en smidig sagsgang. Alle skrifttyper / fon-te 
bør fremsendes som vedhæftet dokument. 
På tekstiler og andet relateret: Oplys gerne, hvilket type tekstil der ønskes bearbejdet - dersom De ikke rå-
der over disse, er vi gerne behjælpelige. 
 
Som generel indgangsvinkel til vore priser skal det noteres at de alle er dagspris, benævnt og kalkuleret 
uden gældende moms, fragt og gebyrer fra vore leverandører. Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mæng-
der, ligesom dessiner og enheder fra forskellige leverandører kan mixes efter ønske. Ordre under kr. 1500.00 
excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50,00/100,00, afhængig vore leverandørers politikker. Alle ordre 
tilføres et fakturagebyr på kr. 14.00, plus udlagt og erholdt fragt/porto. Normal levering på lagervarer er 2 - 20 
arbejdsdage, med forbehold for mellemsalg. Andet efter aftale. 
Alle priser er excl. moms og levering a b dansk grænse, fabrik/lager/trykkeri. 
Betaling: Produktionsopgaver udføres sædvanligvis efter at betaling er modtaget. Alt andet mod omgående 
netto kontant, derefter beregnes rente ifølge renteloven. Nødvendiggøres fremsendelse af erindringsskrivelse 
beregnes der gebyr på minimum kr. 50.00 + rente p.t. 2 % pr. påbegyndt måned. Loven giver ret til et kom-
pensationsbeløb á kr. 310,00, når debitor ikke betaler til tiden. Beløbet kan opkræves allerede, når forfalds-
datoen er overskredet, og det har ingen indflydelse på muligheden for rykkergebyrer og renter. Varer leveret 
med tryk, broderi, gravering eller efter opgave (mål/rettet fra standard) modtages ikke retur og byttes ej. 
 
Kontakt os på telefon (+45) 64713608* eller telefax (+45) 64713684. 


