
  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? 

  

 

Kioskflag 

- til inden- og udendørs skiltning. 
 
Kioskflag, med stang i hård plast. 
Flagene kan printes med særskilte motiver på hver side og flagmaterialet tåler det danske klima i lang tid. 
Vore kioskflag leveres med et særligt praktisk beslag, der afmonteres med en simpel bevægelse og bringes 
indendørs sammen med flaget. Således undgås stillestående vandsamling i beslaget og facaden fremstår 
mere neutral, når flagene ikke er monteret. Motivet kan printes, dobbeltsidet, på vejrbestandig 440 grams 
blockout, der er lige velegnet til inden- og udendørs brug. 
Tåler temperaturer ned til -40 °C. 
Trykteknikker: Solvent og UV inkjet, samt serigrafi. 
Miljø anbefalinger: Brandklassificeret. 
Standardformat: 60 x 40 cm.. 
 
Minimumproduktion fra 10 stk. pr. leverance, pr. motiv, efter Deres krav. 
 
Stang, holder og prop medfølger. 
 

 
 

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

 http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/358/sider/358.htm 
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Cykel vimpler 

- består af cykelsæt, 175 cm. lang glasfiberstang med løgformede top og sublimationstrykt vimpel i polyester, 
240 gram/m

2
).  

Rektangel og trekantet, afhængig af Deres krav. 
Format: 30 x 23 cm.. 
Vægbeslag medfølger. 
Sættet kan anvendes under arrangementer, i forbindelse med reklamekampagner og ved stævner. 
Minimumproduktion fra 10 stk. pr. leverance, pr. motiv, efter Deres krav. 

 

  

 
- Alt i bannere og flag efter opgave. 

 
 

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