
  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. 
 

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? 

 

 

Produktioner efter opgave  
- med tilført budskab, efter opgave. 
 

Enhver løsning kan bero på liggestole, gynger, læsejl, strandstole, festivalstole, havestole, instruktørstole, 
skamler, klapstole, samt klapborde, caféborde, flaskeholdere, og muleposer, bannere eller beachflag - alt 
efter opgave med Deres logo og budskab.  
 

 
 

Klassiske træliggestole, med tilført budskab 
- vælg Deres personlige liggestol i træ, leveret direkte fra producenten. Kvalitet, holdbarhed og tydeligt tryk er 
hovedtrækkene i disse produkter. 
 

Lav en visuel reklame for et brand, vær gerne original og unik, alt kan lade sig gøre i en given mængde, fra 
nogle få til de mange. Vi står til rådighed for en digital visualisering af et trykt budskab. 
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Liggestole i førsteklasses og knopfri bøgetræ 
- i standard med tiltrykt budskab - eller produceret efter opgave. 
 

Vi kan sikre produktion af forskellige typer liggestole i førsteklasses og knopfri bøgetræ. Bøg, der er 
stærkt og karakteriseret ved lang levetid er grundlaget for festival-, strand- og liggestoleelementer, er fastgjort 
ved hjælp af nitter, som beskytter liggestolskonstruktionen fra at blive skruet af, når de først er samlet. 
 

Liggestoleelementerne kan også være runde, hvilket gør dem mere subtile, og er udstyret med tre regule-
ringsmuligheder - og beskyttelse mod uventet sammenklapning. 
 

Det vigtigste aktiv i disse liggestole er muligheden for at placere farverige tryk på metervaren, og der kan ud-
føres tryk, samt tilføres et bredt udvalg af trykstørrelser, for eksempel med Deres budskab eller logo, alle 
med stor holdbarhed. 
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- her illustreres et par eksempler fra tidligere produktioner: 
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Borde og reklamestole 
- her illustreres et udvalg af træprodukter, som kan leveres med individuelle tryk på. Stole og borde tilført 
med Deres eget brand, er en løsning, der hjælper med promovering, visuel identifikation af et brand eller vil 
passe godt på ethvert kontor, eller terrasse. 
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- i vort katalog, der kan findes på hjemmesiden, kan De finde uddybende muligheder, der normalt kan 
leveres inden for 5 - 10 arbejdsdage. 
 

 
 

Løsningerne kan bl.a. bero på: Frontlight Eco 320, fra kr. 123,00 pr. m2, eller Mesh Eco og Frontlight Eco 
200, fra kr. 118,00 pr. m2 - uden bearbejdning, men trykt efter Deres klargjorte filer. 
 

Kvaliteten afgøres af Deres krav, men vore sædvanlige standarder danner udgangspunktet og enhver 
opgave kan leveres efter de internationale normer, bl.a. som brandhæmmede artikler. I al væsentlighed er 
bannergrossistens grundlag blot at sikre den bedste pris i forhold til markedets udbydere, baseret på de krav 
De må have til den enkelte opgave, til leveringstiden og til prisen. Alt kan lade sig gøre, men i dette koncept 
vil en vis mængde altid være afgørende for den gode pris, da leveringsomkostningerne kan være en væsent-
lig faktor. 
 

Teknologi: Vandbaseret direkte dyesub. 

Printbredde: 320 - 340 cm. 

Printkapacitet: 900 m2 i timen.  

Leveringstider: Efter tilbud og aftale.  

Materialer/vægt/bredde: 

Polyestermateriale: 220 gram/m2, 310 cm. 
Polyestermateriale. Brandhæmmende, 220 
gram/m2, 310 cm. 
Lighttex: DS 165 gram/m2, 300 cm. 
Tricot 110 gram/m2, 320 cm. 
Tricot brandhæmmende 110 gram/m2, 310 cm. 
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