
  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? 

 

 

Vista System 
 

 
 

- Et bredspekteret program af standardskilte, lagerførte, eller produceret efter opgave. 

 

Modular Curved Frame Technology. 
 
Se mulighederne på vor hjemmeside, eller oplev de 6 små film, der hver er på 60 sekunder om et af vore 
produkterne. 
 

   
 

Dobbeltsidet pylon. 

 

 

Vægrammer og paneler. 

 

Vista Light. 

   
 

Bordskilte. 

 

Loftskilte. 

 

Trekantede skilte. 
 

Enhver skilteløsning beror i princippet på et ”modulært skiltesystem”, og her bygger løsninger og for-
slag på et gennemprøvet koncept, med brug af valide materialer der historisk har bevist sit værd, både hvad 
angår systemerne sammensætning, holdbarhed - og ikke mindst, designet. 
 

Fremstillingen er baseret på et system der kræver ekspertise, bl.a. for at opnå det maksimale udbytte, det 
ønskede resultat, og en etisk holdning, der sikre overskud på den lange bane. Derfor er det klogt at investere 
tid og udforskning ved valget af et begunstiget system, og heri står vi inden for Vista´s Systemskilte. 
 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/005/sider/005.htm 
 

> http://www.vistasystem.com/ap/html/danskskiltereklameaps-126826.html 
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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? 

 

 

Vista System 

- Public-Signs for in- and outdoor - from stock and in production. 
 

 

 

 

 

 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/005/sider/005_1.htm 

Se online-

kataloget 

her. 
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