
  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? 

 

www.danskskiltereklame.dk 
 

 
 

Kik også ind i vor www.web-butik.info. 

Hermed vort nyeste oplæg på roll-up-skiltning, der kan leveres fra lager - eventuelt med Deres logo eller 
budskab produceret efter opgave - oftest fra uge til uge.  
 

 
 

Bannere til brug for Roll-UP - med eller uden medie - trykt efter Deres anvisning.  
 

Roll-up i enkelt- og dobbeltsidet, til inden- eller udendørs brug, kan leveres fra lager - i alle prisklasser. De 
billigste er lavet i en kvalitet der ligger på niveau med de højere prisklasser, lige som reservedele kan leveres 
til alle modeller. 
 

Vi kan tilbyde print efter Deres krav, oftest leveret fra uge til uge - fra et enkelt styk, til de store mængder. 
Vi levere gerne neutralt til en eller flere adresser - i ind. og udland. 
 

Alle produktionsopgaver igangsættes på baggrund af rentegnede filer, efter modtaget betaling. 
 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk?subject=Vedrørende%20skilte%20og%20tekster;=228_4
http://www.sign-city.com/danskerhvervsbeklaedning/default.asp
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/intern/webshop.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryksager/050/sider/050.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryksager/050/sider/050.htm
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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Roll-up, bannere og bannerstands 
- med eller uden print, fra lager og efter opgave, effektive markedsføringsredskaber. 

 

 

 

Priseksempler, pr. enhed, der beror en produktion ud fra Deres levering af klargjort digitalt materiale. 
 
 

Budget Roll-up - 85 x 200 cm., 
 

1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 

Andet efter tilbud. kr. 484,00  4* kr. 368,50  4* kr. 330,00 4* kr. 311,00 4* 
 

Basic Roll-up - 85 x 200 cm.. 
 

kr. 553,00  4* kr. 436,00  4* kr. 398,00 4* kr. 378,25 4* Andet efter tilbud. 
 

Premium Roll-up - 85 x 200 cm.. 
 

kr. 702,00  4* kr. 586,00  4* kr. 548,00 4* kr. 528,00 4* Andet efter tilbud. 
 

Double Roll-up - 2-sidig - 85 x 200 cm.. 
 

kr. 796.00 4* kr. 680,50 4* kr. 642.00 4* kr. 622,25 4* Andet efter tilbud. 
 

*4: Storformat. 
 

 

 

Alle priser skal ses som eksempler, og er oplyst som dagspris, uden gældende moms, fragt og gebyrer, 
samt levering a b fabrik, med forbehold for over- og / eller underlevering, samt mellemsalg. Alt kan normalt 
leveres i kontinuerlige mængder, ligesom dessiner og enheder fra forskellige leverandører kan mixes efter 
ønske. 
 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/228/sider/228_5.htm 
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