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Dansk arbejds- og profiltøj fra HBI.
Profilbeklædningen kan gennemføres fra top til tå til hele virksomheden i egne farver,
med broderet logo og design efter ønske - også i mindre partier.
Profilbeklædning fra HBI er det fleksible valg til hele firmaets profilbeklædning.
Jobby, jobby-x, Trumph, vintertøj, HBI Profil:

Det rigtige valg af arbejdstøj, komfort, slidstyrke og
god pasform. Kvalitetskrav, som HBI arbejdstøj
opfylder. HBI kvaliteten fås i mærkerne; jobby,
jobby-x, Trumph, vintertøj, HBI Profil. HBI er
erhvervslivets partner indenfor erhvervsbeklædning
og klæder hele firmaet på til jobbet. Ensartet og klar
profilering er et must for de fleste virksomheder. Det
spænder fra selve markedsføringen og ud til det
led,
som kunderne
møder
i
dagligdagen.
Profilbeklædning af høj kvalitet er derfor meget
efterspurgt og valget falder naturligt på HBI
Arbejdstøj.
Jobby colour - er den nye, smarte og funktionelle 2-farvede arbejdsbeklædning i vor slidstærke jobby
kvalitet med mange gode detaljer, leveret direkte fra lager. Kvaliteten er 65% polyester/35% bomuld,
og dermed også krympefri og farveægte. Jobby Colour er let at behandle og tørrer hurtigt efter vask.
Vi broderer eller trykker også gerne individuelt firmanavn, personnavn og logo på beklædningen.
Vinterserien kompletteres af vinterbeklædning
og fiberpels til de meget kolde dage.
Dessin 204 Ternet Termo
Stof: 100 % polyester m. 100 % nylon-jersey
på indersiden,
punktsvejset, m. polyestervat
Vægt: 330 g/m2
Farve: 99 ternet
Lagerføres i str. XS-XXXXL
Dessin 281 Fiberpels
Stof: 100 % polyester, 12 mm. luv
Vægt: 310 g/m2
Farve: 69 marineblå
Lagerføres i str. XS - XXXXL

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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Dessin 212 Kanalsyet termo
Stof: 100 % polyester med 100 % nylon
jersey på indersiden,
kanalsyet med polyestervat
Vægt: 210 g/m2
Farve: 65 marineblå
Lagerføres i str. XS - XXXXL
Hvid Termo
- det hygiejniske og varme arbejdstøj.
Hvid Termo kan vaskes op til 95 grader
og er derfor velegnet til brug i de områder,
hvor der sættes store krav til hygiejne.
Hvid Termo er specielt velegnet til
kølerum og levnedsmiddelindustrien.
Dessin 233/234 Hvid Termo
Til det kan Basic Collection kombineres.
Et klassisk design sikrer lang levetid i flotte
farver, elegante detaljer og en sikker
fornemmelse af tidens trend er grundlaget
for design af Basic Collection. Det giver alle
brugere en ekstra glæde ved at benytte den
valgte beklædning og sikrer dermed en
lang levetid.
Alle artikler er nøje forberedt til profilbrug.
Det betyder, at vi altid designer artiklerne,
så der er plads til logoprint eller broderi.
Kvalitet baseret på erfaringer Basic
Collection har i mange år været en af
markedets store profilkollektioner og er
kendetegnet ved en høj kvalitet. Alle
kvaliteter er nøje udvalgte, så de kan tåle
daglig brug og mange gange vask.
Eks. er reaktiv indfarvning, som sikrer
farvefasthed, et krav ved langt de fleste
artikler.
Hurtig levering fra dansk lager - selv i store
mængder...
Forlang et oplæg - prøver - eller tilbud på
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Stof: 50 % bomuld/50 % polyester,
punktsvejset, m. polyestervat
Vægt: 330 g/m2
Farve: 10 Hvid
Lagerføres i str. XS-XXXXL
Farve 10 er standardfarve
Dessin 201 Indvendig Termo
Stof: Jersey/jersey, 100 % nylon,
punktsvejset,
med polyestervat
Vægt: 195 g/m2
Farve: 65 marineblå/77 olivengrøn
Lagerføres i str. XS – XXXXL
Dessin 205 Udvendig Termo
Stof: Ribstop med 100 % nylon-jersey på
indersiden,
punktsvejset, m. polyestervat
Vægt: 210 g/m2
Farve: 65 marineblå
Lagerføres i str. XS-XXXXL
Farver: 99 69 65 77

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?

