
  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? 

 

 

Bannere 
- i alle formater, og i kvaliteter der bearbejdes efter opgaven. 
 

BANNERGROSSISTEN´s koncept beror på produktioner der kan leveres i egenproduktion - og direkte fra 
produktion i udlandet. Produktionsmængden er ikke nødvendigvis afgørende og leveringstiden kan være 5 - 
21 arbejdsdage, afhængig af Deres krav. 
 

 

 

 

Kvaliteten afgøres af Deres krav, men vore sædvanlige standarder danner udgangspunktet og enhver op-
gave kan leveres efter de internationale normer, bl.a. som brandhæmmede artikler. I al væsentlighed er ban-
nergrossistens grundlag blot at sikre den bedste pris i forhold til markedets udbydere, baseret på de krav De 
må have til den enkelte opgave, til leveringstiden og til prisen. Alt kan lade sig gøre, men i dette koncept vil 
en vis mængde altid være afgørende for den gode pris, da leveringsomkostningerne kan være en væsentlig 
faktor. 
 

Teknologi: Vandbaseret direkte dye-sublimation. Printbredde: 320 - 340 cm.. Printkapacitet: 900 m2 i timen. 
Materialer/vægt/bredde: Polyestermateriale: 220 gram, 310 cm.. Polyestermateriale. Brandhæmmende, 220 
gram, 310 cm.. Lighttex: DS 165 gram, 300 cm.. Tricot 110 gram, 320 cm.. Tricot brandhæmmende 110 
gram, 310 cm.. Leveringstider: Efter tilbud og aftale. Pris efter tilbud. 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Bannere  

- i alle formater, i produktion efter opgave 
 

 
 

Med og uden sammensyning, enkelt- og dobbeltsyet, og med de nødvendige efterbehandlinger. Som ud-
gangspunkt digitaltrykkes de fleste løsninger, men vi tilbyder også offsettryk. Produktionstiden er normalt 5 - 
21 arbejdsdage, men vi kan ofte håndtere løsning på et par døgn. 
 

Vi tilbyder flere former for efterbehandling. 
Øjer kan som standard leveres pr. 50 - 100 cm. på stof med kantbånd. Den mest almindelige efterbehandling 
er kantbånd, der forstærker siderne, og indsætning af øjer pr. 100 cm… Et kantbånd er et stykke metervare, 
der syes fast rundt bannerets sider, normalt ca. 2 cm. bredt. Eventuelt kan det også leveres med en vulst i 
top og bund, hvorved banneret kan monteres i et skinnesystem, eller med en løbegang, isyet i top og bund, 
med en ønsket diameter (Ø), til brug for rundstokke, rør, eller rundjern. 
 

Her illustreres et par eksempler til orientering. Forlang dog et konkret oplæg og tilbud på det De har 
behov for, eller ønske om. 
 

Kvalitet: 205 gram DecoTex. 510 gram Frontlit, presenning. 370 gram Mesh, stilladsbanner. 
  

Format: 100 x 75 cm… / 200 x 75 cm… / 300 x 75 cm… / 400 x 75 cm… / 500 x 75 cm… 
 

Priseksempel, pr. stk., ved en samtidig produktion af 1 stk.. 
 

kr. 849,00 / 969,00 / 1079,00 / 1181,00 / 1289,50 
 

Priseksempel, pr. stk., ved en samtidig produktion af 5 stk.. 
 

kr. 259,80 / 368,00 /   475,00 /     584,00 /     692,00 
 

Format: 100 x 100 cm… / 200 x 100 cm… / 300 x 100 cm… / 400 x 100 cm… / 500 x 100 cm… 
 

Priseksempel, pr. stk., ved en samtidig produktion af 1 stk.. 
 

kr. 899,50 / 1042,00 / 1185,00 / 1295,00 / 1475,00 
 

Priseksempel, pr. stk., ved en samtidig produktion af 5 stk.. 
 

kr. 296,00 /    439,00 /    584,00 /     724,00 /     869,00 
 

Format: 100 x 200 cm… / 200 x 200 cm… / 300 x 200 cm… / 400 x 200 cm... / 500 x 200 cm… 
 

Priseksempel, pr. stk., ved en samtidig produktion af 1 stk.. 
 

kr. 1039,00 / 1329,00 / 1629,00 / 1899,00 / 2195,60 
 

Priseksempel, pr. stk., ved en samtidig produktion af 5 stk.. 
 

kr.   439,00 /  724,00 / 1011,00 / 1299,75 / 1589,00 
 

Som udgangspunkt beregnes en opstartsomkostning på kr. 250.00 pr. opgave, hvilket baseres på en gen-

nemgang af et modtaget rentegnet digitalt materiale. Alternativt beregnes der omkostninger til dækning af 
ideoplæg, tegnetid, rentegning og film- og opsætning. 
 

- Alt baseres på en konkret vurdering på baggrund af opgaven art, dagspris, krav til efterbehandling og 
leveringstid, eksklusive moms og levering, ab fabrik / Dansk grænse. 
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