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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. 
 

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? 

1

Balloner i alle regnbuens farver. 
 

 
 

Gummiballoner er et naturprodukt. 
Ballonerne er således biologisk nedbrydelige i naturen, og gummiballonerne har vist sig at nedbrydes lige så 

hurtigt som f.eks. et egeblad. Det omfattende produktprogram bliver hele tiden tilpasset Deres behov. 
Vore leverandører er specialister i levering af ballonsortimenter med eget design på pakningen. 

Alle balloner er laboratorietestet i henhold til EN71-3 standarden. 
 

Har De specielle ønsker eller ideer, kontakt os venligst for et tilbud. 
 

Reklameballoner: 
Den klassiske reklameballon var i offset-tryk med tryk i en eller to farver. 

De seneste år er kravene til reklameballoner blevet kraftigt forøget og teknikkerne er udviklet i løbende hast. 
Mulighederne for det perfekte promotionmateriale er derfor mange, og vi arbejder netop nu på en fornyelse 

af vores præsentation. 
Skal de bruge reklameballoner lige nu, så er vores salgsafdeling klar til give dem en orientering om 

mulighederne her og nu. 
Dekorationsballoner  

Skab festlighed og opmærksomhed omkring events med dekorationsballoner! 
Vi producerer de mest anvendte balloner til dekorationer i en stor farvepalet. 

Farvepaletten er kun vejledende. 
Sølvfolieballoner  

Størrelsesangivelse: 26" - 33" - 26" - 35" - 4,5" - 26" 
Tilbehør: Bærepind, plast 40 cm. i hvid eller farvet, Plastbærestrop, Ventil, Skrigemundstykke, Håndpumper, 

Lås i 8, 11 og 14 cm., Opblæsningsudstyr, Ballonsnore,  
Party balloner  

Balloner er et festligt indslag til mange begivenheder: fødselsdag, jubilæum, bryllup o.s.v.. 
 

Balloner kan uden tryk leveres fra lager - med tryk, efter aftale. 


