
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

 

 

Facadesystemer 

- fra lager og efter opgave. 
 

 

Elhejs. 
 

Facadesystem med elmotor og fjernbetjening. 
 

Ingen wireboks eller lignende, kun banneret på væggen.  
Produceres i individuelle bredder op til 6 meter.  
Motor inddækning farves efter ønske. 
 

Skal facadesystemet sidde et sted hvor banneret bliver  
udsat for blæst eller et sted hvor bundskinnen ikke kan  
nåes fra jorden, er det muligt at tilkøbe sideskinner, så  
banner bliver fikseret i siderne. 

 

  

  

  

  
 

Standard. 
 

Storformat bannere bliver produceret efter ønske.  
 
Skal banneret sidde på et stilads med strips i sejlringe eller på en 
bygning i profil skinner. Så har vi løsningerne. 

 
 

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

Med hejsbar facadesystem er det nemt og hurtigt at udskifte til et nyt ban-
ner. Maksimalt 12 meter bred og 8 meter høj. Sideskinner fås som tilbehør. 
 

     
 

Spidersystemet er verdens hurtigste facadesystem.  
 

Skift banner på nogle få minutter, også selvom banneret hænger 8 meter oppe på væggen. Ingen udgifter i 
forbindelse udskiftning af banner. 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

Bannere sikre en kampagne mere blikfang - og er nemt at udskifte i det daglige arbejde. 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
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Bannere kan leveres som en del af systemerne, og som løsninger der skabes efter Deres behov og ønske 
- op til 320 cm., uden sammensyning. 
 

Konfektioneringen kan leveres efter Deres krav. 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mediespecifikation. 
Vi modtager åbne dokumenter i følgende programmer: Adobe CS pakkerne, gerne gemt i version 3 og som 
PDF. Tekst og fonte skal outlines og omdannes til kurver (Illustrator og InDesign), alternativt medsendes alle 
benyttede fonte. Billeder: Slutopløsning ca. 100 dpi. Hvilket vil sige at et 300 dpi billede kan forstørres ca. 300 
% uden kvalitets tab. Til storformat print kan der benyttes lavere opløsninger afhængig af størrelse og be-
tragtningsafstand. Farvekrav: Alle farver skal være defineret i CMYK-farver. Hvis vi skal tilnærme pantonefar-
ver bedes disse oplyst. Farvedokumentation: Hvis farver skal justeres efter et medsendt farveprint bedes det-
te oplyst. Ved modtagelse af åbne filer har vi de bedste muligheder for at optimere og justere printet, samt 
lave tillæg til den valgte konfektionering af banneret. Hvis De vælger at fremsende PDF-filer, bedes De være 
opmærksom på følgende: Ingen skæremærker eller andre mærker. Tillæg til beskæring og syning: I hver si-
de tillægges 20 mm., og i top og bund tillægges 30 mm.. Slutopløsning i forhold 1:1 skal være 100 dpi., d.v.s. 
hvis der i processen anvendes ”Press Quality”, skal dokumentet være lavet i min. 1/3 af slutformat. Alternativt 
kan komprimering slåes fra i Acrobat Destiller. Modtagelse af filer: Vi modtager gerne filer på CD, DVD, pr. e-
mail (op til 100 mb) alternativt via Wetransfer. Alle filer sendt på via e-mail skal pakkes. Alternativt kan vi 
være behjælpelige med udarbejdelsen. 
 

   
 

Montering kan ske ad egen drift - eller med vor støtte. 
 

Monteringsvejledning  
 

Hejsesystemet består af: 
Topskinne med wirehejs i venstre side, der kan bestilles med hejs i højre side, som ekstra tilbehør. 2 stk. 
profilskinner, 4 endebeslag og en wireboks med 8 meter stålwire. 
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1 Montering af topskinnen vandret på væggen. 2 Wireboxen monteres. 3 Hejs skinnen ned og kør banneret 
på skinnen. 4 Hejs banneret op til der mangler 10 - 15 cm. 5 Sæt banneret på bundprofilen. Bund profil skru-
es i væggen. 6 Husk afstandsklods mellem profil og væg. 7 Endebeslag “låses” med strip på top og bund 
profil. 8 Stram banneret op med håndsvinget - og nyd så resultatet! 
 

Standardformater: 
 

System     Skinne    Banner 
  200 cm.   185 cm. 180 cm. 
  300 cm.   285 cm. 280 cm. 
  400 cm.   385 cm. 380 cm. 
  500 cm.   485 cm. 480 cm. 
  600 cm.   585 cm. 580 cm. 
  700 cm.   685 cm. 570 cm. 
  800 cm.   785 cm. 570 cm. 
  900 cm.   885 cm. 570 cm. 
1000 cm.   985 cm. 570 cm. 
1100 cm. 1085 cm. 570 cm. 
1200 cm. 1185 cm. 570 cm.   
 

Og vi kan naturligvis bistå med alt det andet der kræves til en vellykket event eller kampagne, bl.a.: 
 

   

 

 

 

 

 
 

Og beklædning eller reklamegaver fra lager og i produktion: 
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> http://www.chop.classic-wear.dk 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/326/sider/326_10.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/326/sider/326_10.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.chop.classic-wear.dk/
http://www.chop.classic-wear.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.chop.classic-wear.dk/

