
  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? 

 

 

Galvaniserede mini standard standerskilte 
- fra lager eller efter opgave. 
 

Vort sortiment rummer mange muligheder indenfor standardskiltning, bl.a. bygge- og vejskilte der kan leveres 
som De ønsker det. Her et par eksempler der normalt kan leveres med kort varsel - med eller uden skiltepla-
de, tekst eller budskab, som De ønsker det. 
 

  
 

Enkelt- og dobbeltsidet stander med skilteplade på 150 x 400 mm.. 
 

Solid og kraftig bygget varmgalvaniseret jern. 
Højde: 750 mm.. 
Standeren leveres usamlet, med rustfri skruer til brug for montering. 
Plader lagerføres i hvid, sort eller sølvelokseret aluminium. 
 

 

Enkeltsidet stander 
- til mindre skilteplader. 
 
Solid og kraftig bygget i varmgalvaniseret jern. 
Højde: 850 mm.. 
Montageplade på 90 x 140 mm. hvor skiltepladen kan tapes, limes 
eller fastgøres med skruer eller stag. 
 
Standeren kan leveres med og uden plade - og naturligvis med Deres 
budskab til som foliemontering eller direkte tryk.  
 
Andet efter opgave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_11byggeskilt.htm 
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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. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Byggepladsskilte 
- fra lager, og i produktion. 

  
 

Vej- henvisnings- og parkeringskilte. 
 

Som udgangspunkt kan al skiltning udføres efter opgave. Vort værksted 
evner at levere skilte som standskilte, vægskilte, pyloner, samt jord- eller 
betonforankrede emner, i enhver kvalitet. 
 

Antal og størrelse, form og kvalitet afgøres af budget og idé, så lad os 
give et bud på Deres aktuelle behov. 

 
 

 
 

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