

Stakit / Hegn

Om Design i Plast
Tekst bliver i daglig tale tit identificeret med det medie, de fremstår i, og som sådan er
begrebet en meget flertydig størrelse. En tekst er her f.eks. en bog, et brev eller en avis.
Den kan også være en del af en større tekst, f.eks. en nærmere afgrænset del af bogen
(i forskellige former for antologier og samlinger) et bestemt afsnit i brevet (eller f.eks. et
bilag til brevet) eller en enkelt artikel i avisen.
Tekst bliver i daglig tale tit identificeret med det medie, de fremstår i, og som sådan er
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.
• Skal aldrig males
• Kan ikke rådne eller ruste
• UV bestandigt, dvs. det ændrer ikke farve - LIVSVARIG GARANTI!
• Ingen krakeleringer
• Samme legering som til plastvinduer
.
Vi tilbyder Dem en løsning som er næsten vedligeholdelsesfri.
Vi tilbyder løsninger med mulighed for at vælge type, højde og bredde.
Hvis Du har individuelle designønsker, så hjælper vi gerne med forslag og tilbud...
De kan få skræddersyet et hegn, som opfylder netop Deres krav, hvad enten det
skal
Design i Plast
Kontakt os for tilbud
bruges til helårsboligen, fritidshuset, hestefolden eller andre typer ejendomme.
Mulighederne er mange og skulle De have specielle ønsker, kontakt os da venligst
Navn:
med en beskrivelse af ønskerne, og vi vil undersøge
mulighederne hos for en
løsning.
.
E-mail:
(+45) 40 15 10 80
Er de usikker på, hvordan De skal måle op, er vi selvfølgelig gerne behjælpelige
med hurtigst muligt at udarbejde en opmåling samt udførsel af tilbud efter lige
Din besked:
netopnjl@designiplast.dk
Deres ønsker.
.
Tak fordi De har vist os interesse.
De er altid velkommen til at kontakte os påSend
mail eller telefon.
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