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Guldtrækkerier,
uniformsgarniture og destinationer, udføres efter opgave og tilbud i små og større mængder.
Guldtrækkeri, som badge, blazeremblemer eller som uniformsartikler, kan producere efter Deres idé og krav med tekst og logo. Kort sagt kan vi levere alle former for besætninger, uniformsudstyr, og tilbehør til militær,
paramilitær, politi, luftvåben, flåde, sikkerhedsfirmaer, foreninger eller private og institutioner, efter opgave.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/broderi/030/sider/030_1.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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Alt indenfor håndbroderede blazer-, lomme- og kasketetiketter, frimurermærker, ærmemærker, våbenskjold,
vinger, Insignia rangordner, o.s.v.. Håndbroderede mærker, guldtrækkerier, skydesløjfer, sværd- og kokardebånd, skuldermærker, ærmemærker, vinger, ordensbånd, kokarder, fløjtesnore, nodetasker, epauletter, snore
og kvaster, frynser, regalia, samt håndbroderede t-shirt. Badges, epauletter, sværdknapper, kravebadge, skråbånd, ærmebånd, kasketbånd, uniformsbælter, kasket- og uniformsknapper, og tilbehør som U-skulder, ærme,
og hatte- og kasketbånd eller flet, når blot en given produktionsmængde er til stede.
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De har inden for dette felt mulighed for at skabe Deres egen indgangsvinkel til hvordan den endelige artikel
skal udformes. Alt kan produceres efter Deres krav, ligesom vi kan udføre arbejdet efter officielle krav til materialer, udformning, og farvernes kombination.
Leveringstid, antal og kvalitet afgøres af Deres krav og en endelig pris baseres på dette. En normal leveringstid
er på 3 - 4 uger, efter modtagelse af en godkendt korrektur og betaling.
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Guldtrækkeri har en lang og traditionsrig historie bag sig. Det er anvendt når broderi ikke er elegant nok, og
når et emne kræver finere detaljer fremhævet. Guldtrækkeri er meget anvendt i forbindelse med blazermærker, på uniformer, og som mærker der skal fremhæve heraldik, logo, eller tekst i særlig grad, og noget andet
end et maskinbroderet mærke, idet der her er tale om håndværk indeholdende detaljer, der normalt ikke er til
stede i andre former for mærker. Guldtrækkeri er emblemer udført som fint håndarbejde, der kan varieres nøjagtig, som De ønsker. Det er flot og imponerende på en blazer eller habit - og er med til at hæve standarden
på selv en jævn beklædningsgenstand. Montering er normalt påsyning, men kan også leveres med clips eller
nål.
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