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Vinter - Termo fra HBI.

– varmt arbejdstøj til kolde arbejdsdage
HBI’s serie af vinter- og termobeklædning dækker alle behov for varmt og funktionelt arbejdstøj. Serien af
termobeklædning omfatter følgende beklædningsmuligheder:
• Arbejdstøj til brug indendøre f. eks. kølerum.
• Vind- og vandafvisende arbejdstøj til udendørsbrug.
• Ternede jakker og veste til udendørs brug.
De fleste modeller leveres med sikkerhedsbrystlomme.
Dessin 201
Indvendig termo: Stof: Jersey/jersey, 100 % nylon, punktsvejset m. polyestervat, vægt 195 g/m².
Dessin 204
Ternet termo: Stof: 100 % polyester m. 100 % nylon med jersey på indersiden, punktsvejset m.
polyestervat, vægt 330 g/m².
Dessin 205
Udvendig termo: Stof: Vind- og vandafvisende ribstop med 100 % nylonjersey på indersiden, punktsvejset
m. polyestervat, vægt 210 g/m².
Dessin 212
Kanalsyet termo: Stof: 100 % polyester m. 100 % nylon-jersey på indersiden, kanalsyet med polyestervat,
vægt 210 g/m².

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?
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Hvid Termo - fra HBI.

– varmt og hygiejnisk arbejdstøj til kølige omgivelser.
Hvid Termo tåler vasketemperaturer op til 95° og er derfor særdeles velegnet til brug i arbejdssituationer,
hvor hygiejnen skal være i top. Hvid Termo er især velegnet til brug i kølerum og i levnedsmiddel-industrien.
Dessin 233/234
Hvid Termo: Stof: 50 % bomuld / 50 % polyester, punktsvejset med polyestervat, vægt 330 g/m².
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Broderi og tryk.
- gør virksomheden synlig og kendt i dagligdagen.
En ensartet, klar og tydelig profil er en væsentlig og værdifuld faktor for langt de fleste virksomheder.
Det spænder fra selve markedsføringen og helt ud til de led, som kunderne møder i dagligdagen i arbejdet
og i fritiden. Profilbeklædning med en høj grad af genkendelighed i en høj kvalitet er stadig mere efterspurgt.
Al beklædning udføres med slidstærke og holdbare broderier eller tryk, efter opgave.
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes
efter ønske. Har De et andet konkret behov eller ønske kan vi kontaktes på telefon eller fax, på alle
hverdage. Normal kontortid er mellem kl. 8.00 og 17.00.
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse,
fabrik/lager/trykkeri. Ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00 - 100,00,
samt et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Normal levering på lagervarer er 2 - 10
hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra Østen kan normalt leveres i to
sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, og fra
Østlandene med en leveringstid der kan variere fra 2 - 40 dage, afhængig af Deres behov ønsker og krav til
leveringshastighed. Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende produktion i større
sammenhænge eller ved remburs, efter aftale.
For mere information kontakt os på tlf.nr. +45 64713608* eller info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Størrelser.
Det kan godt være en vanskelig affære at tage præcise mål, derfor anbefales det, at man får hjælp:
Behold skjorten og bukserne på og stå afslappet med armene ned langs siden.
Målebåndet skal dernæst lægges vandret og tæt ind til kroppen, dog uden at stramme.
Skjorter: Halsvidde i cm: Str. 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 *47/48 *49/50
Jakker / kedeldragter: Bukser / overall: Livvidde i cm:
Specialbeklædning udføres også efter Deres egne mål.
Str. 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, *124, *128, *132, *136
Brystvidde i cm: Str. 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, *124, *128, *132, *136
*Overstørrelse kan leveres med pristillæg på normalprisen.
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