
  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? 

  

Reklameballoner 
- til masseomdeling og til messer. 
 
Balloner med reklametryk - til brug i dagligdagens små fremstød - eller når Deres produkt skal markedsføres 
massivt kan leveres i små og større mængder, med tryk og budskab efter Deres krav. Alle standardballoner 
kan leveres med tryk i op til 8 farver i silketryk, og op til 4 farver i flexotryk. 

 

  

 

 

Alle balloner er laboratorietestet i henhold til EN71-3 standarden 
  

Balloner testes løbende for N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer for at være sikre på at grænserne i hen-
hold til legetøjsdirektivet overholdes, det sker i henhold til EN-71-part:  
 

  Legetøj sikkerhedskrav: Mekaniske og fysiske egenskaber. Legetøj sikkerhedskrav: Brændbarhed. Legetøj sikkerhedskrav: Migration. 
 

Ovenstående tests foregår bl.a. hos Eurofins Product Testing i Danmark eller hos underleverandører til Euro-
fins. Vore leverandører tester selv en del af det tilbehør der sælges, ligesom man modtager godkendte test-
rapporter løbende. Latex balloner er fremstillet af naturgummi og er 100 % nedbrydelige. Balloner begynder 
sin nedbrydning allerede når den bliver pustet op. Denne proces accelererer ved udsættelse for lys og miljø. 
Skulle en latex ballon ligge i naturen under lignende miljømæssige forhold som et egeblad, så ville de umid-
delbart nedbrydes på samme tid. 
 
Mindstebestillinger med tryk budskab er sædvanligvis 1000 stk. i standardstørrelser, og 10 stk. for kæmpe-
ballonernes vedkommende. En given pris afhænger af størrelse, antal, antal trykfarver, samt logo og bud-
skab, hvorfor vi gerne udarbejder et konkret oplæg til det De har behov for. Har De behov for færre har vi al-
ternativer, der måske kan være interessante. Leveringstiden kan variere fra et par dage, til nogle uger, af-
hængig af Deres krav til bl.a. mængde og pris. Runde - Metallic - Krystal - Multicoloured - Neon - Lange - Fi-
gur - Tivoli - Party balloner - Skrige balloner - Pumper - Tilbehør - Sortimentsposer - Magic balloner - Fun 
balloner - Dekorationsballoner - Display - Sølvfolie balloner. 
 
Miljøstyrelsen anbefaler følgende, når man har med balloner at gøre: Børn bør ikke sutte på balloner. Ballo-
ner bør pustes op med en pumpe, også af voksne, da børn kopiere voksne. Børn under 8 år bør altid være 
under opsyn når der leges med balloner, begrundet i kvælningsrisikoen. Defekte balloner eller stykker af bal-
loner skal kasseres. 
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Gruppe 6 

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

 

> www.ballonreklamer.dk - http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/040/sider/040.htm 
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