
  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? 

 

 

 
 

Alle priser er eksklusive opstartsomkostninger, tryk, moms og levering ab fabrik. Der tages forbehold for tryk-
fejl, udsolgte varer samt prisændringer. Levering: Normalt 10 - 15 arbejdsdage - inklusive tiltryk logo eller 
budskab, efter godkendt korrektur. Tryk muligheder: Broderi, HXD, Screentryk, True Edge Transfer. 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm 
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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. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

The Essential polo eller bullet drikkeflaske 
- i nye farver. 

 

Dess.: 2062338096 - 2062338097 
 

Polo pique. 
 

Regular fit. 
Piqué strikket i 100 % bomuld. Krympefri. 
Vægt 160 gram/m². 
1 x 1 ribstrikket krave. Stolpelukning med to knapper for 
herre, og tre knapper for dame. Dobbelte synings detaljer. 
Nakkebånd i kontrastfarve. Transfer label for bedre 
komfort. 
Farve: 01 white, 21 pink, 23 light pink, 25 red, 33 orange, 
40 light blue, 44 blue, 49 navy, 68 apple green, 69 fern 
green, 95 anthracite, 96 grey, 99 black. 
Størrelse: Herre: XS-XXXL, Dame: XS-XXL. 

 
 

 

Ingen minimumsantal. 
Pris pr. stk., kr. 59,00 
 

 
Dess.: 2061610049500 - 2061610049600 
 

bullet Drinkware. Easy Squeezy sportsflasker 
- i 13 farver. 
 

Enkelt drikkeflaske i klassisk design som passer perfekt til alle event - 
gerne med trykt budskab. 
HDPE Drikkeflaske med twist on låg og drikketud. 
Indhold: 500 ml.. Størrelse: Ø 7 x 18 cm.. 
Vælg mellem 2 modeller og 13 farver. 
Hvid krop, dess.: 2061610049500 - 506. Farvet krop, dess.: 
2061610049600 - 605. Tryk muligheder: Screentryk, Tampotryk. 

  
 
Ingen minimumsantal. 
Pris pr. stk., kr. 10,75 

 
 

Alle priser er eksklusive opstartsomkostninger, tryk, moms og levering ab fabrik. Der tages forbehold for tryk-
fejl, udsolgte varer samt prisændringer. Levering: Normalt 10 - 15 arbejdsdage - inklusive tiltryk logo eller 
budskab, efter godkendt korrektur. Tryk muligheder: Broderi, HXD, Screentryk, True Edge Transfer. 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/206/sider/206.htm 
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