
  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? 

 

 

Bilreklamer og bilindpakning 
- med tekst og budskab, efter Deres krav, samt skiltning med CVR-nummer.  
 

Bilreklame er en effektiv markedsføringsform, som kan ses hele året. 
Den største fordel ved reklamer i denne form, er at det kan gøres for forholdsvis få midler og sikrer en valid 
reklame med lang levetid - en "billig" markedsføringsform, der kun belaster budgettet én gang, i den kvalitet 
De har behov for, i form, farve og udførsel efter ønske. 
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Vi kan levere en fuldservicepakke inden for 
folieindpakning, også kaldet wrapping, af alle 
slags køretøjer og udført som specialeopgaver 
på de fleste faste materialer - ude som inde. 
 
Med en "wrap" kan De være sikker på, at der vil 
blive lagt mærke til resultatet. 
 
I et marked med masser af konkurrence er det 
en unik mulighed for at differentiere sig ved, at 
forvandle køretøj, facader og inventar til en 
iøjefaldende reklamesøjle. De kan også bruge 
wrapping til privatbilen.  

  

 
 

  

 
 

Skift farve på bilen, og følg moden uden at skifte bilen ud. Bilreklame og solfilm - to forenelige størrelser. 
Vore muligheder for at tilegne et givent emne den rette effekt beror på dialogen. 
 

Carwrapping kan designes efter Deres ønsker og 
krav, alt efter mode eller budget. En sidegevinst ved fo-
lieindpakningen er, at den også beskytter bilens lake-
ring, og dette kommer Dem til gode ved et videresalg. 
Der er selvfølgelig også en væsentlig økonomisk fordel 
ved valg af folieindpakning frem for lakering. Wrapping 
ikke bare et job, det er et håndværk, og med op til 12 
års garanti udfører vi opgaven med den nødvendige 
kompetence, kvalitet, og faglig stolthed. 
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Elegant og sublimt wrappingfolie fra Avery Dennison. 

Avery bilindpakningsfolie med 3D garanti. Avery Supreme - en hurtig, nemmere og mere fleksibel måde at 
skifte farve på Deres bil. Med denne indpakningsfolie er der tale om en støbt 80 my dual layer film med easy 
apply kanaler i limen for nem og hurtig montering. Holdbarhed 10 år for standard farver og 5 år for metallic og 
pearl. Specialfarver op til 4 år. 

 

 
 

Overlegen ydeevne, hurtig og nem anvendelse og fjernelse. 
13 spændende Avery Dennison® Supreme wrappingfilm, også i 4 Conform Chrome accent folier. Avery Den-
nison Supreme-serien består af mere end 80 forskellige farver, finish og teksturer, der sammen med en u-
overtruffen ydeevne og monteringshastighed sikrer en god økonomi i indpakningsfasen - og på lang sigt. 
Denne duallayer folie kombinerer farve, konsistens og de klare beskyttende lag, der giver en jævn holdbar 
finish. 

 

 
 

Focuspunkter: 
• Enestående holdbarhed og ydeevne. 
• Fremragende føjelighed i kurver og fordybninger. 
• Giver farvet og / eller tekstureret folie og beskyttende lag i et stykke laminat. 
• Fåes med Avery Dennison® Easy Apply ™ RS lim teknologi. 
• Fås i ekstra brede 1,52 m x 25M roll størrelse. 
• Fremragende langsigtet fjernelsesevne. 
• Hurtigere installation, højere kvalitet resultater, takket være Avery Dennison® Easy Apply ™ RS lim  
  teknologi. 
• Omfattende farveudvalg med mange farvemuligheder. 
• Colourmatching service til at matche stort set alle farver De ønsker - dog med et minimum på 10 ruller. 
• Store dækflader i et stykke - færre kanter og sømme. 
• Brand Deres virksomheds flåde med virksomhedens farve og logo. 
• Forbedre salgsværdien og beskytter køretøjets oprindelige lak. 
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INKJET 100 serien er en monomer 100µ kampagne folie. INKJET 100 serien har non perm klæber, dog kan 
den i bredde 1400 mm. og 1.600 mm. fåes med permanent klæb. INKJET 100 findes også med "block out" 
som hedder INKJET 100BL, denne folie er helt opak og klæberen er derfor helt sort, og INKJET 100G med 
grå klæb. Yderligere findes den med Airflow som hedder INKJET 100AF som er med permanent grå klæber 
INKJET 100 serien er særdeles velegnet til kampagne budskaber ude- og indendørs og er godkendt til brug 
på offentlige transportmidler. Overfladen på INKJET 100 serien er særdeles printvenlig, med milde, ECO, 
ægte solvent og UV-farver, og gengiver printet meget naturtro. Folien er velegnet til lige eller jævne overfla-
der såsom bus, tog og taxisider, POS-print, udendørs byggeskilte, vinduesreklamer m.m.. INKJET 100 lager-
føres i hvid blank eller mat med og uden blockout. Som laminat kan man anvende INKJET 100 KL som er en 
transparent blank printfolie. 
 

Fordelene ved brugen af INKJET 100, udmærker sig bl.a. ved: 
• Ingen klæberester ved demontering. 
• Printet bliver gengivet utrolig flot. 
• God klistermærkefolie. 
• INKJET 100 BL er godkendt til brug på busser. 
 

 

Målret Deres markedsføring, brand Deres bil, promover Deres 
firma - med Carwrapping kan de fleste ønsker imødekommes. 
Carwrapping og indpakninger kan leveres uden overlap og 
samlinger, kedelige skæremærker, folie der slipper lakken, eller 
springer ud af dybe falser på bilen. Med den erfaring vore 
samarbejdspartnere samlet set har, ved vi hvordan en folie skal 
behandles under montering, og med den korrekte varme både 
under og efter montering, da dette er yderst vigtigt for perfekt 
resultat. 

 

Pr. 1. januar 2013 bekendtgjordes nye regler om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses 

virksomhedsnavn eller -logo samt CVR-nr.. Ændringsbekendtgørelsen udmønter lov nr. 590 af 18. juni 2012 
med hensyn til de nærmere regler om placering, skriftstørrelse og farver, når der på vare- og lastbiler med en 
tilladt totalvægt på ikke over 4 tons skal oplyses om virksomhedens navn eller - logo samt virksomhedens 
CVR-nr.. 
 

Når De vælger at anvende bilreklame i markedsføringen er det vigtigt, at De har focus på de aktuelle 
regler. Regler der bl.a. har til formål at slå ned på organiseret sort arbejde. Det er et krav, at alle varebiler 
skal have synligt firmanavn og CVR-nummer. Såfremt en varebil vejer over 3,5 ton, skal virksomhedens navn 
og CVR-nummer stå med minimum 10 cm. høje tegn. Som udgangspunkt skal De altid oplyse 
virksomhedens officielle navn, der kan ske i forkortet form, hvis køretøjet vejer under 3,5 ton. Det er desuden 
vigtigt at bemærke, at der gælder andre regler for henholdsvis anparts- og aktieselskaber. 
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