
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

 

Lyskasser 
- designet med 230V LED-moduler, er uden transformere, velegnet til stofprint. 

 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/292/sider/292.htm 
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Målet er kreativt at visualisere Deres image og vi fokuserer på en optimal løsning, der er tilpasset 
virksomhedens image. 
 

Med de mange udstillingssystemer kan de kreative idéer realiseres, der muliggøres med; 
 

- store og iøjnefaldende displays. 
- rammer, der tilpasses efter ønsker og behov. 
- imødekommen af jeres kreative geometriske udfordringer. 
- fleksibel disponering med mulighed for hurtigt skift af bannere. 
- nem håndtering uden brug af specialværktøjer. 
- meget lave transport- og opbevaringsomkostninger. 
 

Mulighederne er uendelige: 
 

- Design selv - når De selv har kreative ressourcer til. 
- Byg selv - når De selv har gode håndværkere. 
- Komplette løsninger - når De vil have os til at stå for hele. 
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