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- EMGJ Holding Aps.

Parker og Jotter
- beror på et omfattende program af kvalitets skriveartikler der rummer mange muligheder for dekoration muligheder, til konkurrencedygtige priser og en hurtig levering.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/206/sider/206_5.htm

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?
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- et enkelt eksempel, uden forbindende, baseret på dagspris, eksklusive moms, levering og efterbehandling.
Dess.: 2061810647900
Jotter Mech. Pencil SS CT.
Jotter stift blyant - den ikoniske Parker Jotter er med
sit eksklusive design manges foretrukne
skriveredskab. Leveres i Parker gaveæske, med ekstra stifter (0,5 mm.). Med viskelæder under hætten,
som også fungerer som trykknap. Rustfrit stål. Farve:
Stålfarvet. Materiale: Rustfrit stål. Fortrukne trykmetode: Gravering. Printbredde: 30 mm.. Printhøjde: 6
mm.. Blækfarver: Sort.

Antal;
Pris pr. stk., kr.

> 25
78,00

> 100
74,00

> 250
72,00

> 500
71,00

- Med gravering eller trykt budskab efter tilbud.
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