
  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? 

 

 

EVO Graphic Finishing Concept 
- magsee patent - V-metalprofil og EVO plastprofil, fra lager og i produktion. 
 

 
 

Det patenterede  

EVO Graphic Finishing Concept  
kan afslutte og sikre print i en bredde på op til 120 
cm., hurtigt og professionelt. 
 

Maskinen, der er velegnet til både store og små 
serier, kan håndtere papir, stof og trykte medier, 
og som noget helt unikt afslutter det materialet 
uden sømme. 

 
 

 
 

Montering af EVO V-metalprofil og EVO plastprofil. 
 

  
 

EVO Graphic Finishing System er ekstremt nemt at betjene, og enhver vil uden forkundskab kunne bruge det 
i praksis. 

 

 

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