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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.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 

Special- og Cafemobiler. 
 

Vi kan som koncept tilbyde et omfattende sortiment af mobile køretøjer og trailerdesigns. 
Disse modeller bygger på Ape50 Piaggio Ape TM 703-modellerne, samt Expert og Peugeot Partner. 
På dette grundlag er der nu forskellige tilgange til Deres specifikke krav. 
Ape Vespa Piaggio tre-hjuler er ofte brugt som rullende ”butik”, der kan være en endelig løsning, og 
som gør det muligt, når som helst, hvor som helst, at tilbyde en hurtig, frisk tilberedt, perfekt kop 
kaffe, en lækker varm hund, eller..? Alt med sigte på Deres krav, teknisk og skiltemæssigt. 
 

Om salget skal være øl eller andre drikkevarer, har vi løsningen. APE-mobilen på arbejdspladsen, universite-
tet, hospitaler, lufthavne, jernbanestationen, eller i forbindelse med event- og messearrangementer. 
 

Piaggio APE - er det Italienske svar på en teknologisk- og velfungerende løsning, udstyret individuelt 
til de krav til mobil reklame, De har. 
 

Grundlaget Piaggio, 50 eller Ape TM 703, samt en lang række andre modeller, der med vore samarbejdspart-
neres årelange know-how giver en maksimal grad af mobilitet. 
 

  
 

Expert Vario4-300 kaffevogn med Cafexpresso og Schira-Cafe. 
Mobilitet og omkostningsbevidst forløb giver en optimal el-, gas- og vandforsyning.  
Expert-serien har de fordele, som er nødvendige i dagligdagen. 
Uden elektricitet, eller direkte tilslutning af vand, kan De tilbyde en kop kaffe, eller hvad der må være et krav i 
Deres koncept. 
 

Peugeot Partner 200 Black Edition med Café er lillebror til Expert. 
Her er især udseende og dimensioner blevet optimeret. 
Den ideelle løsning for udlejning og booking af en espresso eller  
hotdog mobil. 
Også alt andet udstyr er mulig - individuelt. 
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