
  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? 
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Gummiballoner er et naturprodukt og er således 100 % biologisk nedbrydelige i naturen. Undersøgelser har vist at gummi-
balloner nedbrydes lige så hurtigt som f.eks. egeblade. Produkterne testes løbende i henhold til gældende sikkerhedsnor-
mer.  
 

Vort sortiment beror på alt fra reklame- og legetøjsballoner, samt tilbehør og et bredt udvalg af partyartikler. 
 

Konceptet rummer bl.a. dekorationsballoner, figurballoner, reklameballoner, sortimentsposer, sølvfolieballoner, tilbehør samt 
Partyartikler som Disney tallerkner, krus og lignende, samt forskelligt bordpynt og specialpakninger der kan leveres i eget 

design - kort sagt; Alverdens reklame- og strøgaver - fra lager og i produktion - Balloner, hoppeborge, ballondyr, ballon-
gas, ballonhjerte, ballonpinde, ballonreklame, ballonrør, ballonsnore, boksehandsker, dekorationsballoner, display og pak-
ning, dyr, farver, figurballoner, folieballoner, fødselsdagsballoner, heliumballoner, helium, hoppeborge, huler, krystalballoner, 
krystalfarver, kæmpestjerner, kærlighed, labyrinter, lange balloner, LED-figurer, LED-søjle, licensballoner, luftskibe, magiske 
balloner, marmorerede balloner, metallicballoner, metallicfarver, multifarvede, neonballoner, neonfarver, opblæsningsudstyr, 
partyballoner, porte, portaler, pumper, reklameballoner, runde balloner, rutchebaner, sjove balloner, skydancers, sortiments-
poser, specialpakninger, standardballoner, standardfarver, store balloner, sølvfolieballoner, sirenehyl, skrigeballoner, skrige-
mundstykker, tilbehør, tivoliballoner, vandballoner, vanddyr, etc.. 
 

Materiale: Ballonerne er fremstillet i naturlatex. Alle produkter er testet og godkendt efter EN71 1-3 standard. 
Ballonfarver: Ballonerne leveres i assorterede standardfarver, eller i ønskede farver. Standardfarver: Gul, orange, rød, 
blå, grøn, violet - forhør Dem nærmere. Metallicfarver: Gul, orange, rød, blå, grøn, violet - forhør Dem nærmere. 
Krystalfarver: Gul, orange, rød, blå, grøn, violet - forhør Dem nærmere. Neonfarver: Gul, orange, rød, grøn, violet, pink - 
forhør Dem nærmere. Specialfarver: Forhør Dem nærmere. 
Trykfarver: Standard: Sort, hvid, gul, orange, rød, blå, grøn, violet, brun. Trykfarvetilpasning, kun i silketryk. Flerfarvet 
tryk: En-, to- og tre-farvet tryk, se prisen nedenfor. Tryk i mere end tre farver udføres det i silketryk. Fire-sidet tryk: 
Indhent tilbud. Hjerteballoner: Maksimalt tryk i tre farver på to sider - indhent tilbud 
Kliché: Alt artwork bedes sendt digitalt og repro-klart. Artwork foretrækkes som Illustrator filer; pdf, .eps eller .ai. til PC.  
Eventuel reproarbejde afregnes med kr. 495,00 pr. påbegyndt time. Vi forbeholder os ret til selv at fastslå hvilket  
materiale der er repro-klart. Genbestilling: Tidligere anvendt kliche kan genbruges, når motivet er identisk. 
Leveringstid: Normal 2 - 3 uger, eller efter aftale. Hasteordrer til levering inden for 5 arbejdsdage, tillægges +30 %. 
Afbestilling: Senest 10 dage inden aftalt levering, herefter faktureres 30 % af den samlede ordres pris. 
Råd: Latexballoner holder helium i ca. 8 - 10 timer og bør opbevares tørt, mørkt og køligt. 
Reklamation: Alle reklamationer skal ske senest 8 dage fra modtagelsen. 
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Kæmpeballoner. 
 

Fås i farverne: Rød, gul, blå, lyseblå, mørkeblå, almindelig grøn, mørke 
grøn, orange, hvid, lys pink, magenta, lilla og sort. 
 

Dess.:        Beskrivelse Ø. cm. Rumindhold Vægt Bæreevne 
 

175 RDTS 175 cm. rund   55 ca. 87 liter 20 gram 90 gram 
225 RDTS 225 cm. rund   75 ca. 221 liter 50 gram 300 gram 
350 RDTS 350 cm. rund 115 ca. 790 liter 145 gram 900 gram 
450 RDTS 450 cm. rund 160 ca. 2144 liter 270 gram 1800 gram 
650 RDTS 650 cm. rund 210 ca. 5500 liter 370 gram 4500 gram 

 

 
 

Balloner uden tryk. Vi kan stå til rådighed med almindelige balloner i mange størrelser og farver. I standardfarver, me-
tallicfarver og krystalfarver findes almindelige balloner som er gode til enhver anledning f.eks. reception, bryllup, børne-
fødselsdag m.m., til ballonopsendelse eller bare til at glædes. Denne ballon- størrelse findes i et væld af flotte farver, 
f.eks. blå, lyserøde, sorte, lilla, guld, pink, sølv, etc.. Ballonerne kan både bruges med luft eller med helium. De kan i 
sortimentet finde alt lige fra lidt mindre balloner der bl.a. bruges i skydetelte eller forsøg, til dekorationsballoner i flere 
størrelser. Standardfarverne beror på balloner i ca. 90 cm. rund, og ca. 29 cm. i diameter og kan leveres i poser á 25 
eller 100 stk. i de enkelte farver, f.eks. blå, lyserøde, lilla, pink, etc., eller i assorterede farver. 

    
 

            

 

 

 
Se mere på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.ballonreklamer.dk 
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De illustrerede farver er kun vejledende. 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/

