
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Badge og badgemaskiner  
- i forskellige versioner, til brug for produktion af digitaltrykte budskaber. 
 

Her illustreres er udpluk af de mange mulige udformninger og kvaliteter der kan sikres i produktion, som 
De kan ønske det. Disse artikler kan eventuelt produceres i kombination med andre event- og gaveartikler i 
små og større mængder. 
 

Benyt vore skabeloner til de forskellige produkter. Hvis der er mangler i dette, står vi til rådighed, og kan de 
fremsendes som InDesign-, Illustrator- og Photoshop-filer, på opfordring - eller vi kan designe dem for Dem. 
 

Udbed gerne vor manual der illustrerer, hvordan de forskellige badgetyper kan produceres. 
 

  

 

 

- alle nævnte priser er eksklusive moms og leveringsomkostninger, og skal ses som eksempler der beror på 
dagspris, opstart og fragt, og er uden forbindende. 
 

      
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/318/sider/318_1a.htm 
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En badge er et skilt eller mærke, der kan sættes fast på beklædning og tasker, og har oftest et budskab 
eller en reklameværdi i nuet eller på sigt. En standardbadge er af metal, rundt, firkantet eller ovalt, med en 
sikker-hedsnål på bagsiden. De findes i flere forskellige størrelser, former og kvaliteter, der også bionedbry-
delige. Bagsideløsninger kan også leveres med dobbeltmagnet og med krokodillenæb. 
 

De mest almindelige badges anvendes om point-of-sale, i butikker, ved events, og ses ofte i forbindelse med 
demonstrationer og valghandlinger. 
 

Vi levere gerne samlede løsninger, pakket og klar til brug, også med fremsendelse til flere adresse, lige 
som kan sikre montering på bagpap, klar til salgsstederne, gerne med priser og QR-koder, efter Deres 
anvisning,  
 

   
 

Den matte badge er en god skærmvenlige løsning, der ofte anvendes på tv. Matte badges giver ikke 
genskin i det skarpe lys, og fungerer godt til photoshoots, etc. 
 

 
 

Badges kan være et fremragende værktøj når der skal sætte fokus på en god sag, eller når de skal 
sælges som billetter, indgangstegn - eller som fanartikler. 
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Badges ses som reklamesøjle for bl.a. politiske 
partier eller for bands, der ønsker at brande sig 
- og er en effektiv måde at øge synligheden på. 

 

 

 
 

Vi kan levere forskellige produkter egnet til hobbybrug  
- alt fra klistermærker til tekstiltuscher og maling, og badges, magneter og nøgleringe i saml selv-klik-typer. 
Disse klik-produkter kan De samle helt uden brug af maskiner. De mange forskellige typer tusch kan 
anvendes til alt fra at tegne på badges og klistermærker til tekstiler, keramik, glas og sten. Ud over badges 
og magneter, har vi også en del produkter, som De kan an-vende til at lave egne produkter. For eksempel 
klips til brug for navneskilte med, eller som badge-lignende produkter og magneter, som nemt kan sættes på 
en perleplade eller på børns tegninger. 
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Runde badges 
- kan leveres i forskellige formater, heri 25 mm., den mindste standardbadge, god til enkle designs. 32 og 37 
mm., der er diskrete, men stadig store nok til at få et budskab frem. 44 mm., en mindre badgestørrelse, hvor 
der er plads til lidt tekst. Den mest brugte er 56 mm., en klassisk rund badge med plads til tekst og design.  
64 mm., er en nyere version der placerer sig mellem 56 og 76 mm. varianterne, lige som der, når der behov 
for at brænde igennem, med fordel kan 89 og 101 mm. 76 mm. er den mest anvendte når et budskab skal 
ses og tydes på afstand. 
 

 
 

Firkantede badge kan som standard leveres i følgende størrelser: Med runde hjørner: 37 x 37, 40 x 60, 25 x 

70 mm. Med skarpe hjørner: 50 x 50,44 x 68 og i 51 x 78 mm. 
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En meget populær størrelse til brug som navneskilte, kongresmærker og som logo-badges er 25 x 70 mm. 
med runde hjørner 
 

 
 

 
 

Hjerteformede badges, Økobadges eller Bionedbrydelige badges fremstillet af stivelse, runde eller ovale 
er en form, der egner sig særligt godt til navneskilte. 
 

Neon badges, vækker opsigt de fleste steder, og er velegnede indendørs til brug i forbindelse med 
koncerter, festvals, og kongresser. 
 

 
 

Matte badges 
- har en flot mat overflade, skabt af en mat laminering, der næsten lige så hårdfør som overfladen på de 
almindelige. Derfor tåler også gentagen brug, eller en tur i regnvejr. 
 

Metallic badge i alle regnbuens farver, eller guld og sølv 
- produceres ved brug af transparente, der lægges ovenpå den sølvfarvede metalforside, hvilket skaber en 
god effekt. 
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Standard sikkerhedsnål 

- sidder nemt fast på tøjet, og er en klassisk løsning. Med den kraftige dobbeltmagnet undgåes der huller i 

textilet. Klips eller krokodillenæb, kan anvendes alene, eller kombineres med sikkerhedsnålen. 
 

   
 

Kortmontering, monteret på et kort af pap og gør det nemt at få Deres badges uddelt, eller postet. Fortlø-

bende numre kan leveres efter opgave. Navneskilte via brevfletning, leveres til brug til navneskilte. 
 

   
 

 

 

 

Distribution til flere adresser, kan udføres efter opgave, uanset om De 
skal have pakker sendt til en enkelt eller flere adresser.  
 
 

Vi brevfletter og pakker så hver enkelt modtager får et ønsket antal 
leveret på en bestemt adresse, eller i en bestemt periode. 
 
 

Vi sender gerne badges med neutral levering. 
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Med en badgemaskine kan De lave Deres egne badges 
- til brug for magneter, nøgleringe, oplukkere, klips og små makeupspejle i Deres med eget grafiske design. 
 

Fordelen ved den er, at De nemt kan skifte matricer og lave badges i andre størrelser.  
Skal der årligt produceres mange badges, anbefales PRO-badgemaskinen, med 10 års totalgaranti, da den 
er næsten uopslidelig og med sine fastmonterede matricer kan der laves tusindvis af badges. 
 

Som standardmaskine leveres den med følgende: 
 

 

  
 

Sådan samles maskinen: 
 

 

Montér først topmatricen. De må ikke skrue/dreje på matricen, da den sættes lige op og klikkes på plads. 
Hold topmatricen, så den ”lille pind” peger ind imod Dem. Stå foran maskinen med håndtaget pegende mod 
ind mod kroppen, og klik derefter topmatricen på plads med magneterne. 
 

   
 

Montér nu bundmatricerne. 

Husk stadig ikke at skrue/dreje på dem. Matrice A skal monteres på højre side af svingpladen ud for bog-

stavet A. Montér matrice B på venstre side af svingpladen ud for bogstavet B. Tjek at omskubberne på 

begge matricer peger ind mod midten. De små magneter i bunden holder matri-cerne på plads under brug. 
Badgemaskinen er nu samlet og klar til brug. 
 

Indstilling og kalibrering af maskinen 
Efter transport, eller hvis der er skiftet matricer, skal badgemaskinen indstilles, hvilket gøres ved at bruge 
maskinen som normalt, men uden dele. 
 

Drej svingpladen så B matricen vender ind imod kroppen og A matricen er direkte under topmatricen. Tryk 

håndtaget helt i bund og op igen. Drej svingpladen 180 grader, så A matricen vender ind imod kroppen. 

Tryk håndtaget helt ned og op igen. Gentag trin 1 - 3 i alt 10 gange. Badgemaskinen er så indstillet og 
klar til brug. 
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Sådan produceres en badge. 
Det anbefales at bruger almindeligt printerpapir (80 - 100 gram/m2) til at printe motiver ud på. - vore 
motivskabeloner kan fremsendes på opfordring. 
 

   
 

• Metal forside 
• Metal bagside med nål 
• Udklippet papirmotiv 
• Forsidefolie (mylar) 

Stå foran maskinen med håndta-
get pegende in i mod kroppen og 
drej svingpladen så den ligger 
vandret. 

Placér metalforsiden i matrice A til 
højre, så den skarpe kant vender 
nedad, og den buede side vender 
opad. 

 

 

 ”B” ”A” 
 

Læg papirmotivet oven på metalforsiden så det 
vender rigtigt for og læg derefter forsidefolien oven 
på. 

I matrice B til venstre, placeres badgebagsiden med 
den skarpe kant opad, så den spidse del af nålen 
vender nedad. Placér den så hullerne til nålen ligger 
vandret, og er tættest på kroppen. 
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Drej svingpladen mod uret så 
matrice B vender imod kroppen 
og matrice A er direkte under 
topmatricen. 

Tryk håndtaget helt i bund og op 
igen. 

Drej svingpladen 180 grader så 
bundmatrice A vender imod krop-
pen, og matrice B er direkte under 
topmatricen. 

 

  
Tryk håndtaget helt i bund igen. 
Bemærk at De skal trykke lidt hårdere 
denne gang for at få håndtaget helt i 
bund. Løft håndtaget igen. 

Drej svingpladen så den ligger vandret og tag det færdige badge 
ud, så der Deres badge klar til brug. 

 

Design Deres eget badgemotiv - eller lad os står for opgaven. 
Hvis De selv vil designe egne badgemotiver er der flere muligheder, idet De kan bruge en af vore simple 
skabeloner, de grafiske, eller forlange vore skabeloner fremsendt. Simple badge skabeloner kan også tage 
udgangspunkt i at De producere Deres egne ved at bruge velkendte programmer, som skabeloner til Word, 
hvor De nemt kan indsætte egne billeder, tekst og figurer. 
 

 

 
 

Badge størrelse.. 
 
 

Trykområde. 
 
 

Klippelinje. 
(husk at lade området mellem trykområdet og klippelinjen være 
blankt) 
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Der er forskellige måder at lave motiver til badges. 
De kan f.eks. bruge udklip fra magasiner, eller designe og printe egne. Ved udprintede motiver skal De lade 
den yderste kant af udklippet være blankt, så der ikke er printerfarve på den del af badgen, der bliver bukket 
rundt. For de bedste resultater anbefales det, at bruge 80 - 100 gram/2 ekstra hvidt printerpapir. 
 

Størrelsen på udklippene afhænger af størrelsen på badgemaskines matricer. De finder eksempler på 
matricers størrelse i tabellen herunder. De udklippede motiver skal være lidt større end selve badgen.  
 

 
 

Med en udstanser, kan De producere motiver til brug for badges. 
Skal De lave mange badges anbefaler vi, at bruge en udstanser, for at lette processen.  
 

Vi kan som standardløsning levere tre forskellige typer udstansere: 

Cirkelskæreren, der er nem at bruge, og som er bedst til små badgeproduktioner. Placér blot cirkelskæreren 
oven på et motiv med metalpladen under. Hold fast på den røde del med den ene hånd, og tryk håndtaget 
ned og drej rundt med den anden hånd. 

Bordudstanseren, en god maskine, der kan bruges af børn, da de skarpe dele er gemt væk. Klip ark med 
motiver ud i lange strimler. Før en strimmel ind i maskinen fra toppen, indtil første motiv er synligt og 
centreret. Tryk håndtaget ned for at udstanse det. Før strimlen videre til næste motiv, og udstans resten af 
dem på samme måde. 

PRO-udstanseren er en virkelig solid maskine med 10 års garanti, der også kan også bruges af børn, da de 
skarpe dele er gemt væk. Før en strimmel med motiver ind i maskinen forfra til første motiv er synligt og 
centreret. Tryk håndtaget ned for at udstanse motivet og prik det ud gennem hullet nedefra. Før strimlen 
videre til næste motiv og udstans resten på samme måde. 
 

For at sikre en lang og problemfri levetid, kan maskinen engang imellem have brug for lidt smørelse på den 
indvendige 45 graders kant af topmatricen. Brug en silikonespray eller -stick. Husk at rengøre matricerne 
regelmæssigt for at vedligeholde dem bedst muligt. 
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Skift af matricer. 

Når De skal udskifte bundmatricerne skal De først dreje svingpladen så matricerne ligger vandret. De må ik-
ke skrue/dreje på selve matricerne. De kan herefter løfte dem lige op fra svingpladen (de sidder fast med 
små magneter i bunden). Topmatricen afmonteres ved at holde om matricen med begge hænder, og trække 
den lige ned med et fast greb. Her skal bruges lidt flere kræfter. 
 

  
 

Vi kan levere en vifte af forskellige produkter der kan bruges sammen med badgemaskinen, deri eks-
tra dele til at lave køleskabsmagneter, navneskilte eller spejle, samt ekstra matricer i forskellige størrelser og 
former. 
 

 
 

Kontakt os på telefon 64713608* for et oplæg. 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/453/sider/453.htm 
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