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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. 
 

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?  

448/14 

 
 

Messediske til brug for messen og til events 
- med Deres budskab tilført, efter opgave. 
 

 
 
Messedisk Carrier. 
Transport kasse med 2-i-1 funktion. 
Laves hurtig om til messedisk med print og 
bordplade. 
Leveres inklusive to hylder. 
Leveres med hvid bordplade. 
 
Teknisk information:  
Format lukket: 99 x 64 x 41 cm.. 
Format udslået: 99 x 145 x 67 cm.. 

 
Messedisk Splash. 
Transportkasse på hjul med 2-i-1 funktion. 
Kan hurtigt laves om til messedisk med print og 
bordplade. 
 
Teknisk information: 97 x 61 x 39,5 cm 
 
Fås også med bordplade til Ipad 2, 3 eller 4. 

 
 

Standard og luksus messesystemer 
kan også leveres efter Deres krav 

Se lidt om mulighederne på vor hjemmeside, 
eller kontakt os pr. telefon 64713608* 

 
 

- Lad os give et bud på deres næste opgave. 
- Alt kan leveres efter Deres krav og budget, eventuelt som en totalløsning der indbefatter beachflag, 

RollUp, Info-tavler - og, naturligvis, den beklædning der egner sig for opgaven. 
 

Se lidt om mulighederne på www.5610.eu 
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Messediske til brug for messen og til events 
- med Deres budskab tilført, efter opgave. 
 

 

 
Konferencebord, model Small. 
Konferencebord med lys vil se fantastisk ud i et 
showroom, udstilling eller på messen. 
Vil De sikre et øjebliks opmærksomhed, er dette en 
løsning. 
 
Teknisk information: B: 89 x D: 86 x H:100 cm.. 
 

 
Messedisk, EXPO. 
Er nem og hurtig til at sætte op, og dermed ideel til 
messer, udstillinger og mindre fremstød. 
 
Teknisk information: B: 102 x D: 40 x H:106 cm.. 

 
Messedisk, CURVED. 
Messedisken er nem at sætte op, da den kun skal 
klappes ud.  
 
Kan med fordel garneres med brochureholdere og 
mindre beachflag. 
 
Teknisk information: B: 93 x D: 58 x H:123 cm.. 

 
- Lad os give et bud på deres næste opgave. 
- Alt kan leveres efter Deres krav og budget, eventuelt som en totalløsning der indbefatter beachflag, 

RollUp, Info-tavler - og, naturligvis, den beklædning der egner sig for opgaven. 
 

Se lidt om mulighederne på www.danskskiltereklame.dk  

 
Messediske leveres oftest fra lager og 
de tilhørende print kan leveres enkeltvis 
inden for nogle arbejdsdage. 
 
Print kan efterfølgende udskiftes, uden 
de store omkostninger. 


