
  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 
- Snap Family - in- and outdoor - from stock and in production. 
 

 
Ekstraordinært designede system-snaprammer til plakater og 
andre salgsfremmende informationer, der understøtter hurtig og nem ændring af grafik. 
 

Et kig på Vista Snaprammer, med det slanke, metalliske look, tydeliggør at dette ikke er almindelige Snap-
rammer, som De normalt ser dem. 
 

Vista Snap er udviklet til at udvide udvalget af wayfinding-løsninger til erhvervslivet. 
Systemet giver en fleksibel og elegant løsning, inklusive en flad platform til et budskab, kun baseret på to 
fjederbaserede profiler - og findes også som en belyst version. Det subtile, minimalistiske look af alumini-
umsprofilerne på begge sider gør Vista Snap unik. 
 

Grafik. 
Det er hurtigt og nemt at ændre grafisk underlag i Vista Snaprammer, hvilket gør dem perfekte til brug i 
marketing- eller reklamesammenhænge. 
 

Anvendelse. 
Snaprammer kan leveres med eller uden belysning, i et utal af standardstørrelser, velegnet til brug i bl.a. 
restauranter, hoteller, og indkøbscentre. 
 

Belyste snapskilte. 
Grib besøgende med opmærksomhed på Vista Snaprammer. Disse kommer enten i stående eller liggende 
retning. Lys spredes jævnt for at forbedre enhver farverig grafik, der imponerer din reklamemeddelelse 
imponerende. 
 

 

 
 

Vista-snap-familie-1 Vista-snap-familie-2 Vista-snap-familie-3 
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Ubelyste snapskilte. 
Den ubelyste version af Vista Snaprammer er let, udsøgt og omkostningseffektiv, hvilket gør det til et stort hit 
i salgsfremmende reklame og et af de mest populære produkter til projekter i detailhandelen. 
 

 
 

 
Vista-snap-family-4- Vista-snap-family-5b Vista-snap-family-6 
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