
  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? 

 

 

Lumaire LED-lysreklame 
- med tekst og logo - som enkeltopgaver eller som systemer - til skilte - til facader og væg. 
 

 

LED-lysreklame - med tekst og med logo. 
 

Lumaire LED-lysrammer er blevet fremstillet med slutbrugeren og kommende kunder i tankerne. Det er ikke 
et produkt, der er designet først, uden en tanke på applikationer eller kundernes krav. Lumaire er beregnet til 
at illustrere grafik, print og plakater, og skaber en "statisk LCD"-lignende effekt. Teknologien bag Lumaire har 
fordel af at have et displayark med en speciel akrylbaggrund, der forbedrer lysemitteringen og muliggør 
produktionen til det dobbelte af konkurrerende LED-lyspaneler. Lumaire gør det muligt at bruge færre 
råvarer, at skabe slankere og mere elegante designs, og at reducere vægten, hvilket bl.a. sparer tid ved 
installationen. 
 

POS-display: Lumaire LED-lyspanelet giver mulighed for at belyse enhver overflade, så et produkt er 
iøjnefaldende og kan skille sig ud fra omgivelserne. 
 

Shopmontering: Fra væg eller accentbelysning til vindueskærme. Forskellige typer Lumaire LED-paneler er 
en perfekt løsning til detailbelysning. 
 

Skiltning: Ultratynde Lumaire Basic er en fremragende lyskilde til slanke lyskasser, isat transperante 
plakater eller andre typer af illustrationer, startende med 20 - 30 mm. dybde.. 
 

Alsidigheden af Lumaire LED-panelet er det vigtigste aspekt. 
 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_7firmaskilt4.htm 
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