
  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? 

  

 

 
 

Specialstrik fra 50 enheder. 
 

De fem modeller fra Nato-kollektionen kan leveres i produktion som FLEX SYSTEM fra kun 50 stk. pr. model 
med 6 - 8 ugers leveringstid. Vælg mellem strik i syv forskellige farver, i 10 forskellige kontrastfarver. De kan 
selv levere stof til kontrasterne, hvis De ønsker det. Endelig kan De vælge mellem 4 forskellige lommer - eller 
ingen, på basis af følgende standard-modeller: Dess.: 199554668 v-hals • 199557720 o-hals • 199557725 
trøje • 199557735 trøje med linning • 199537722 slipover - eventuelt med tilført logo, som etiket eller broderi. 

 
 

- Eller fra lager i sort og navy: 
 

Dess.: 199557725 
Farve: 109 Sort. Fås i flere forskellige farver. 
Materiale: 60 % uld / 40 % akryl. Strikket i Interlock. Total easy care woolblend. 
Natotrøje, herrepullover med lynlåslukning i halsen, med skulderstropper og ærmelommer.  
Størrelse: 48 (S) - 68 (8XL). 
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Dess.: 199538723 
Farve: 111 Navy. Fås i flere forskellige farver. 
Materiale: 50 % uld / 50 % akryl. Strikket i half-milano. 
Vision Natojakke med skulderstropper og ærmelommer.  
Størrelse: 48 (S) - 68 (8XL). 
 

Dess.: 199554668  
Farve: 111 Navy. Fås i flere forskellige farver 
Materiale: 60 % uld / 40 % akryl. Strikket i Interlock. Total easy care woolblend. 
Nato herrepullover med v-hals, skulderstropper og ærmelommer.  
Størrelse: 44 (XXS) - 64 (6XL). 
 

Nato pullover 
Dess.: 199557720 
Farve: 111 Navy. Fås i flere forskellige farver. 
Materiale: 60 % uld / 40 % akryl. Strikket i Interlock. Total easy care woolblend. 
Nato herrepullover med o-hals, skulderstropper og ærmelommer. 
Størrelse: 44 (XXS) - 68 (8XL). 
 

Dess.: 199557735  
Farve: 111 Navy.  
Materiale: 60 % uld / 40 % akryl. Strikket i Interlock med windbreaker foer.  
Total easy care woolblend. 
Nato trøje, herrepullover med lynlåslukning, skulderstropper og ærmelommer.  
Størrelse: 48 (S) - 64 (6XL). 
 

Dess.: 199537722  
Farve: 111 Navy.  
Materiale: 60 % uld / 40 % akryl. Strikket i Interlock. Total easy care woolblend. 
Nato herreslipover med v-hals, skulderstropper. 
Størrelse: 44 (XXS) - 68 (8XL). 
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