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  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
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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.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? 

 

 

Skjorter og strik fra lager og i produktion.  
 

 

 
 

 

Angli er et traditionsrigt og stærkt brand. 
 
Angli Skjortefabrik blev grundlagt I 1939 i 
Herning af tekstilpioneren Aage Damgaard.  
 
Siden voksede fabrikken sig stor og 
verdensberømt - med 300 ansatte, en daglig 
produktion på 3000 skjorter. 
 
I dag produceres Angli´s produkter i en rationel 
produktion der muliggør en bred vifte af model-
ler til herre og damer, som standardvarer der of-
test kan leveres med kort varsel til privat brug, 
som profilartikler og til brug for de uniformerede 
medarbejdere. 
 
Dernæst udbydes der sæsonvis en væld af kva-
liteter, farver og modeller til såvel herre som da-
mer. 
 
Alt kan naturligvis leveres med trykt og broderet 
budskab, lige som der kan leveres brandede 
løsning - også i små mængder, efter Deres 
krav. 
 
Sammen med det kan vi naturlig sikre strik, 
slips, sløjfer og andet tilbehør, efter de krav De 
aktuelt har til en leverance. 
 
Noget fra lager, andet efter tilbud, i produktion. 
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