Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Nøgleringe eller vognmønter
- kan leveres i produktion efter opgave.
Enhver artikel kan sædvanligvis leveres efter Deres krav.
Udformning, kvalitet eller farve er i princippet uden betydning, når blot der tages udgangspunkt i kravene til
en given produktionsmængde og en sædvanlig leveringstid på op til 4 uger med fly.

- for eksempel som pokerchip i formatet 60 x 52 x 9 mm., der passer til pokermønt: 40 x 3 mm.. Metalnøgleringen kan eventuelt leveres i formatet 59 x 28 mm.. Alternativt som vognmønt med clips.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/320/sider/320_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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Bank 6850 0001012998
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Mulighederne er uendelige.

En given opgave kan leveres efter tilbud, når blot vi kan få beskrevet krav, format og udformning, mængde,
samt et budgetgrundlag. Til produktion af en opgave skal vi have en rentegnet fil, gerne som en outlined eps.
- eller ai-fil, med angivelse af de konkrete Pantonefarver.

Leveringstiden til en given produktion kan være fra 3 - 4 uger ved levering med fly, alternativt 12 - 16 uger
med skibslevering.
Coins og emblemer kan produceres i enhver form og
farve, eventuelt i samproduktion som emblemer,
slipsenåle, manchetknapper, reversmærker, etc..

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/320/sider/320_4.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?

