
  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? 

 

 

Visitkortholdere i akryl og metal 
- til brug for markedsføring og præsentation, fra lager eller i produktion. 
 

VKF Renzel er en af verdens største producenter af reklameprodukter. Udover det store udvalg af standard-
produkter er specialproduktion af individuelle POS-displays et kerneområde. 
 

 
 

Det er ikke lige meget hvordan De fremtræder, og hvordan De markedsfører detaljerne. 
 

Et godt eksempel er visitkortholdere, brochure- og katalogholdereder kan leveres i et væld af varianter fra 
lager - og i produktion. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/405/sider/405.htm 

Disse er perfekte til at have stående 
på skrivebordet, og kan med et snup- 
tagklappes sammen, til en æske, som 
De kan medbringe i tasken, klar til brug. 
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Eksemplerne kan bero på POS Displays, Visual Mer-
chandising, Digital Skiltning, Outdoor Reklame, Fittings, 
Udstilling udstyr der fra lager eller i produktion sikres 
med produktudvikling og design efter Deres krav.  
 

Alt fra ekstrudering, sprøjtestøbning, termoformning til 
tryk og print, afhængig af opgaven og ønsket. 
 

For eksempel med akrylbeholdere, der kan sættes di-
rekte på eksisterende hylder. 

 
 

 

 

 

Eller en kugledisplay i akryl til butiksruden, der er 
lige til at montere med sugekopper. 
 

Dess.: 48910757.0110.1 (ST-STA 400)  
 

Stander til prøvesmagning. 
 

Udstyret med holdere til servietter, tandstikker og 1/3 
A4 brochure. Inklusiv halvkuppel (diameter: 380 
mm.), spand (15 l.) og rustfri stålbakke uden tryk.  
Farve: Sølv.  
 

 

 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
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Et af vore specialer er akryl og metal indenfor POS-artikler. 
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