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- EMGJ Holding Aps.

Sadelovertræk
- produceret efter deres krav - med tiltrykt logo og budskab efter ønske.

Vandtæt, vejrresistent, holdbar, vaskbar, genanvendelig og let at
vedligeholde.
Letvægt, komfortabel, foldbar og transportabel.
Produceret som standardløsning med påsyet elastisk bånd, der sikre
tilpasning til de fleste cykler.
Alt i alt et godt design, der kan leveres i et væld af farver, med det
budskab De ønsker tilført.
Produktioner kan ske med kort varsel fra 100 - 500 stk. afhængig af
krav. Normal produktionstid 15 - 20 arbejdsdage.
Hjemtagelse med fly, normalt 5 arbejdsdage.
Kvalitet: 0,15 mm. PVC eller 210D polyester.
Trykkvalitet: Digitaltryk.
Format: 260 x 240 x 80 mm..

Type A: 210D polyester.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/211/sider/211_1.htm

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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Type B: 0,15 mm. PVC.
- en oplagt smågaveidé, og til brug for events, cykelløb, eller
andre arrangementer hvor reklame naturligt kan indpasses.
Alternative materialer kan være: 190T, 210T, 190T - vandtæt
belægning, 190T - vandtæt resistens (mere end 1000 mm.)
Standard PVC, blød PVC og ethvert andet materiale, efter ønske.
Trykteknik: Silketryk, Transfertryk (dog ikke på PVC-materiale),
CMYK- og digitaltryk.
Vore standardstørrelse beror på 23.5 x 26 cm., men kan i øvrigt
leveres efter Deres krav.
Stilarter: Ét- eller to-lags - til cykel - bil - eller trailer.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/211/sider/211_1.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

