
  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? 

 

 

Styroporhoveder, giner, mannequiner og torsoer 
- blandt andet til udstillingsbrug. 
 

En mannequin er en 3D-display model i fuld figur, en torso beror på overkrop uden hoved, arme og ben, 
som let bearbejdes, når De skal udskifte tøjet. Markedsføring med mannequindukker og torsoer er særdeles 
effektivt og en investering der betaler sig. Uanset hvad produktgruppe der udbydes, vil De ved at tilbyde en 
tredimensionel illustration af en varen, skabe et blikfang, som ellers kan være svært at illustrere effektivt på 
anden måde. 
 

Vore muligheder beror på flere professionelle leverandører i ind- og udland, der, ofte med kort varsel, 
kan leveres det her illustrerede, der  i nuet illustreres af et udpluk af torsoer, men også kan indeholde mange 
andre muligheder, hvis.. 
 

Et par løsningsforslag illustreres i det efterfølgende:: 

Dess.: 432107MQPM002-0100-W 
 

Torso - Dame Cross torso i plast - hvid. 
Hvid elegant klassisk dametorso. 
Smuk klassisk dame torso i hvid plast i god kvalitet. Super velegnet på salgsborde til at skabe blikfang - og 
tiltrække kundens opmærksomhed. Er fantastisk til at få produkter til tage sig smukt ud.  
Farve: Hvid 

 

Dess.: 432107MQPM002-0100-T 
 

Torso - Dametorso transparent 
 
Transparent dametorso i lækkert kunststof 
- i gennemsigtigt kunststof. 
 
Torsoen har indstøbt beslag i nakke og ben så den nemt kan 
monteres på stativ eller væg. 
Farve: Transparent. 
 
Mål: Højde: 82 cm. Bryst: 89 cm. Talje: 61 cm. Hofte: 90 cm..  

Dess.: 432107MQPM002-0036 
 

Dametorso - Flamingotorso - Dame  
- i flot positur til den helt rigtige pris. Dame torso i flamingo til display af f.eks. skjorter, bluser, toppe, tørklæ-
der, og overtøj.  
Farve: Hvid. 

 

Dess.: 432107MQ002-0038-W 
 

Torso - Flamingotorso - Dame - to-delt - hvid. 
Torso der kan opdeles efter behov fleksibel hvid da-
me flamingotorso der med sine to dele, kan bruges 
både samlet og hver for sig. 
 

En god løsning, der giver en varieret udstilling som 
kan udskiftes afhængig af sæson og kollektion. 
Med denne løsning får De både en torso og en helt 
speciel damebuste, når der er behov for dette. 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/423/sider/423.htm 
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Dess.: 432107MQPM002-0037 
 

Torso - Flamingotorso - Herre – hvid. 
Flamingo herretorso i hvid. Billig hvid herre torso i flamingo til display af - f.eks. skjorter, bluser, t-shirts, 
halstørklæder, eller overtøj. 
Farve: Hvid. 

  

 
Dess.: 432107MQPM002-0110-W 
 

Torso - Herre Cross torso i plast - hvid. 
Hvid klassisk herretorso. Flot klassisk herre torso i hvid plast i god 
kvalitet. Velegnet på salgsborde, bl.a. til at skabe blikfang og tiltrække 
opmærksomhed. 
Farve: Hvid. 

Dess.: 432107MQPM002-0039-W 
 

Torso - Flamingotorso - Herretorso - to-delt - hvid. 
Herre flamingo torso, der kan opdeles efter behov 
- er skilt ad over navlen. 
Fleksibel torso, der med sine to dele - torso underdel og torso 
overdel, kan bruges både samlet og hver for sig. 
En enkel løsning, der giver en varieret udstilling som kan udskiftes 
afhængig af sæson og kollektion. 
 
Med denne løsning får De både en herretorso og en helt speciel 
herrebuste, når der er behov for dette. 

 

Dess.: 432107MQPM002-0822-W 
 

Torso - Børnetorso 3 - 5 år i plast - hvid. 
Barnetorsoen kan bruges - både som drengetorso 
og pigetorso i en rigtig god kvalitet. 
Farve: Hvid. 

Dess.: 432107MQPM002-0821-W 
 

Torso - Børnetorso 6 - 9 år i plast - hvid 
- til børn i alderen 6 - 9 år - Unisex. 
Barnetorsoen kan bruges - både som drengetorso og 
pigetorso i en rigtig god kvalitet. 
Farve: Hvid. 
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Dess.: 432107MQSS1359 
 

Dess.: 432107MQSS1359-01 - hvid. 
Dess.: 432107MQSS1359-04 - sort. 
 

Torso - Energy Heltorso - Barn 6-9 år - hvid eller sort. 
Børne torso: 6 - 9 år. Flot hvid gennemfarvet børnetorso med krom top. Torsoen kan benyttes både med 
ophængswire, ophængsbeslag eller den kan stå på en hylde eller lignende. Mål: Bryst: 68 cm. Talje: 60 cm. 
Hofte: 69 cm.. Vælg mellem hvid og sort model. 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
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Design og produktion 
- af bl.a. flamingo. 
 

Med brug af CNC i produktionen sikres bl.a. udskæring af skilte og displays, der med flamingo som grundlag 
udmærker sig med sin særlige egenskab ved at kunne give en tredimensionel effekt og derved en anden 
dybde end andre sædvanligt brugte materialer. Flamingo er ydermere miljøvenligt og vejrbestandigt, (og kos-
ter kun en tredjedel af f.eks. aluminium). Monterings- og håndteringsomkostninger er også begrænsede i dis-
se materialer.  

 

   
 

  
     

  
 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt_a.htm 

 
Flamingo kan formes og efter-
behandles efter ønske, i de 
fleste faconer og størrelser. 

Flamingo kan sammen 
med brug af andre ma-
terialer sikre enhver ef-
fekt, ligesom et emne 
kan suppleres med lys 
og andre effekter. 
 
Flamingo kan leveres i 
enhver RAL-farve. 
 
Flamingo kan leveres i 
flere materialetyper, na-
turligvis brandhæmmet 
når det er et krav. 
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