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

Mobil reklametrailer
- i individuelt designet reklameflade der sørger for at
skabe opmærksomhed.
Dess.: 48910515.0244.2
Gør Deres reklametrailer til et ægte "blikfang". Traileren
skal være registreret til det relevante køretøj. Syn: 2 år.
Materiale: Stål, varmgalvaniseret, plast.
Størrelse: Længde: 4400. Bredde: 1590. Højde: 2750
mm.
Bannerformat: 2 x 3000 x 2000 mm. (B x H).
Reklameflade, topskilt: 3000 x 450 mm. (B x H).
Dæk, aksel: 1. 155 / 80R13 74J.
Udstyr: Bundplade i beton, støttehjul, Fire støtter.
Version med print i farver, trykt på SK-folie med laminat
Leveringstid: 10 - 12 arbejdsdage, efter modtagelse af en
klargjort korrektur og betaling.
Prisestimat, uden forbindende, kr. 30150,00 pr. sæt, eksklusive gældende moms og leveringsomkostninger.
Mobil reklametrailer
- annoncering og reklame gennem reklametrailere kan godkendes og flyttes i trafikken, strukturen kan hurtigt
og nemt udstyres med bannere eller udveksles. Sådan sikrer De, at Deres reklame altid placeres korrekt.
Modelversion: Lille eller stor.
Materiale: Stål.
Bredde: 1720 mm.
Udstyr: Bundplade i beton, støttehjul, fire støtter.
Modelversion: / Dess. / Prisestimat, eksklusive moms og leveringsomkostninger:
Stor, inklusive to frontbannere. 48910515.0244.10 kr. 25300,00
Stor, inklusive to front- og sidebannere. 48910515.0244.11 kr. 26180,00
Lille, uden banner. 48910515.0244.4 kr. 19825,00
Stor, uden banner. 48910515.0244.5 kr. 21725,00
Lille, inklusive to frontbannere. 48910515.0244.8 kr. 21750,00
Lille, inklusive to front- og sidebannere. 48910515.0244.9 kr. 22545,00
Alle priser er uforbindende, eksklusive gældende moms og leveringsomkostninger.
Leveringstid: 10 - 12 arbejdsdage, efter modtagelse af en klargjort korrektur og betaling.
Lille trailer:
Materiale: Stål.
Størrelse: Længde: 3900. Bredde: 1720. Højde:
2770 mm.
Format frontbanner: 2 x 2690 x 2260 mm. (B x H).
Formatside banner: 2 x 1180 x 2180 mm. (B x H).

Stor trailer:
Materiale: Stål.
Størrelse: Længde: 6080. Bredde: 1720. Højde:
2868 mm.
Format frontbanner: 2 x 4840 x 2340 mm. (B x H).
Formatside banner: 2 x 1180 x 2270 mm. (B x H).

Udstyr: Bundplade i beton, støttehjul, fire støtter.
Tilladte totalvægt: 450 kg.
Version inklusive to frontbannere.

Udstyr: Bundplade i beton, støttehjul, fire støtter.
Tilladte totalvægt: 600 kg.
Version inklusive to frontbannere.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskmobilreklame.dk/images/trailer/trailermodeller.htm#Top

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?
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