
  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? 

  

 

KD-Skilte - QuickBase og Quick wall 
- til brug for montering af plader.. 

 

 
Er der brug for at illustrere trykte paneler i akryl, metal, karton, skum, dibond, eller?  
 
- så er løsningen QuickBase. 
 
• op til 20 mm. og maks. 10 kg.. 
• Pulverlakeret antracitfarvet metal. 
• holdbar og genanvendelig. 
• til indendørs og udendørs. 
• fås i to metal tykkelser. 
• model til vægmontering. 

 
 
Denne fritstående version fås i to metaltykkelser. 
 
Dess.: 470107QBS3702 -  470107QBS3704 
 

QuickBase 
- hurtig og smart panelbase med fastspændingsprofil for information og reklameflader til indvendige og ud-
vendige områder. Quickbase er det perfekte valg, hvis du leder efter en flad og lys base. Forskellige typer af 
materialer som aluminium kompositpanel, akryl, metal eller syntetisk materiale er fastgjort sikkert. Dine oplys-
ninger kan vises i et fordelagtigt lys takket være metalprofilens slanke udseende. Desuden kommer basen 
ikke i vejen, og der er ingen risiko for at snuble over det. Åbn og luk profilen let med en riflet hovedskrue. Ba-
sen kan leveres med 2 mm tykkelse til lette panelmateriale eller med 4 mm tykkelse til tungt panelmateriale. 
 
Fordele: 
- Fleksibel: Kontinuerlig variabel indkapsling af alle typer paneler. 
- To forskellige størrelser til forskellige vægte. 
- Skabelse af vandrette overflader ved brug af flere baser til ekstra store paneler. 
- Robust: Pulverlakeret metal. 
- Lys og dog stabil. 
 
Egenskaber: Behandlet jern. 
 
Dess.: 470107QBS3702 
 

Quickbase 2 mm.. 
- Nettovægt uden emballage: 2.6 kg.. 
 
Dess.: 470107QBS3704 
 

Quickbase 4 mm.. 
Nettovægt uden emballage: 4.5 kg.. 

 

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
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Dess.: 470107QWL175 
 

Quick wall 
- til brug for hurtig montering på vægge, alle former for paneler, vandret eller lodret. 
 
Det kloge fastspændingssystem er perfekt til indendørs og udendørs brug, og til at illustrere information, 
budskaber, eller som dekorative elementer. 
Quick wall er perfekt til alle paneler, der kræver huller og har den nødvendige stivhed. 
Montering og udskiftning af panelerne er enkel og hurtig. 
 
Fordele: 
- Let montering til alle typer stive paneler. 
- Brug flere understøtninger sammen til at vise XL-paneler. 
- Reduceret vægt, men stadig en stabil visning. 
- Robust og langt liv, takket være den pulverlakerede overflade. 
 
Information: 
- Klemmeanordning af pulverlakeret anthracitfarvet metal, med en grov overflade. 
- Til lodret eller vandret vægmontering af paneler. 
- 4 mm. tykkelse, 3,8 kg. vægt, for en maksimal belastning på 10 kg..  

 
Egenskaber: Jern 
Nettovægt uden emballage: 1,2 kg.. 
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