
  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? 

 

 

Bumble Lampen 
- lys dagen op med Hoptimist. 
 

For 50 år siden så Hoptimisten dagens lys for første gang, og har nu tilføjet en ny funktion til klassikeren Eh-
renreich design, og man kan ikke være lykkeligere med resultatet. Med introduktionen af Hoptimist lampen 
sigter man på at bringe lysstyrke og optimisme fra Hoptimisten ind i hverdagen og en ny måde at opfylde løf-
tet om at gøre hver dag lidt gladere. 
 

Klik og lys op skrivebordet, sengebordet, læserhjørnet eller i børneværelset, med et venligt ansigt. Giv livet 
lys med klassisk design, med den originale Bumble Hoptimist i flere farver og materialer. Nu med indbygget 
lysfunktion - resultatet er en Hoptimist, der bogstaveligt vil bringe en venlig glød til hver dag. 
 

Bumble Lampen 
- Dansk Design - produceret i Danmark. 
 

X-Large Bumble Lamp fylder værelset med en varm glød. 
Den perfekte følgesvend til hjemmekontoret.  
 

Dess.: 226182009 

X-Large Bumble Lamp 
Højde: 23 cm., Ø: 15 cm.. 
 

Vejledende pris, kr.999,95 
 

Dess.: 226182009 

X-Large Bumble Lamp, Chrome. 
Højde: 23 cm., Ø: 15 cm.. 
 

Vejledende pris, kr. 1499,95 

 
 

Et hyggeligt lys til børneværelset. Vågn op med et smil i ansigtet. 
 

 

     
 

 

 

 
Dess.: 226182009-40 
Dess.: 226182009-55 
Dess.: 226182009-65 
Dess.: 226182009-10 
Dess.: 226182009-80 

 

Bumble Lampen 
kan leveres i de klassiske Hoptimistfarver 
- med Deres tiltrykt budskab, efter opgave. 
 

 

 

 

 

Dess.: 226182008 Large Bumble Lamp. Højde: 13,5 cm. Ø: 10 cm. Vejledende pris, kr. 599,95  
Dess.: 226182008 Large Bumble Lamp. Chrome. Højde: 13,5 cm. Ø: 10 cm. Vejledende pris, kr. 799,95 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/226/sider/226_1.htm
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

   
 

 
 

Teknisk specifikation: 
LED (varighed ca. 50.000 timer), Tilslutningseffekt: 24Vdc. 2 watt (L) og 4 watt (XL). 2700 kelvin. CE RoHS 
godkendt.  800 lumen pr. meter. 
 

  
 

Lad os give et bud på Deres næste opgave. 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/226/sider/226_1.htm 
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