
  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? 

  

 

Roll-ups og messesystemer 

- i et væld af varianter - tiltrykt efter Deres krav. 
 
 

ROLL-UP Square Silver 
- inklusive system, print og bæretaske. 
 

Bredde: 85 - 100 cm.. 
Højde: 100 - 200 cm.. 
Vægt: 3,5 - 3,9 kg.. 
 

Led-spot kan tilkøbes. 
 

 

 

 

 

  

 
Motivet printes på et ”Texi heavy” 280 grams medie, der fremstår skarpt. 
Mediet curler ikke i kanterne, som f.eks. stof og presenning gør. 
Dette medie bruges også i de dyreste Roll-Up systemer, hvilket understreger kvaliteten.  
 

Vort koncept kan sikre flere valgmuligheder, gerne kombineret med beachflag, bannere i metermål - og 
messeløsninger produceret efter Deres krav. 
 

Bemærk også muligheden for at sikre beklædningen, navneskiltene - eller de reklameartikler der ofte er en 
del af en messe og almindelig forretningsdrift. 

 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/448/sider/448.htm 
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305 Roll-Up Expo - Dobbeltsidet. 
 
4514 Spotlight 50W Sølv 
 

4589 56 x 220 cm. - Dobbeltsidet. 
4590 83 x 220 cm. - Dobbeltsidet. 
4591 96 x 220 cm. - Dobbeltsidet. 
4592 116 x 220 cm. - Dobbeltsidet. 
 

Farve: Aluminium / ”sølv”.  
 
Udført i sølv-eloxeret aluminium. 
Kraftig konstruktion i stilrent design. 
 

Top-profiler med klemliste og kraftig 3M tape på 
bundrulle gør, at det er let at montere banneret.  
 

Ved udskiftning af budskab skal der monteres ny ta-
pe.  
 

Leveres som standard uden banner, men vi produ-
cerer gerne Deres ønske efter opgave, med kort var-
sel. Kraftig sort luksus bæretaske er inkluderet i pri-
sen.  

 

 

340 Roll-up Mini, enkeltsidet. 
 

Visible banner: 29,7 x 41 cm. - Alu 4583  
Visible banner: 21 x 28,7 cm. - Alu 4584  
 

Let konstruktion i sølveloxeret aluminium til A4 eller 
A3 plakater.  
 

Tape på topprofil, samt bundrulle, gør det let at 
montere plakaten*. 
 

Ved udskiftning af plakat skal der monteres ny tape. 
 

Leveres som standard uden plakat, men vi produ-
cerer gerne Deres ønske efter opgave, med kort var-
sel. 
 

 

 

 

  
 

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