
  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? 

 

 

Engangsservice og bestik 
- i naturmateriale - fra lager - eller efter opgave. 
 

Sæsonvis kan vi fra lager levere det der beror på tilbehøret til eventen, haven, eller til brug på stranden, 
gerne med tiltrykt budskab. I større mængder kan vi medvirke i produktion af en given artikel med en leve-
ringstid på ned til 4 uger. 
 

Her illustreret et par eksempler der med forbehold for mellemsalg og ændringer kan sikres fra lager og i pro-

duktion. Alle nævnte kan tilbydes på baggrund af dagspris, eksklusive gældende moms og levering ab 

dansk lager. 

 

 
Alt kan om ønsket leveres med budskab og logo, i de mængder der kan være behov for. 

 

 

 

 
 

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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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Reklamegaver, legetøj, kampagne- og strøartikler 
- i et bredt og anvendeligt spektrum til mange aktiviteter. 
 

Her et udpluk af det de kan finde som aktuelle lagervarer. 
 

 
Når De ønsker artikler fra Magni, skal det noteres at disse afsendes fra 
dansk lager. 
Den angivet pris er stykprisen. Dette gælder også vare, der ligger i display. 
Ønsker De at bestille flere displays, så angiv det fulde antal. Eksempel: 2 x 
display, med 12 stk. biler pr. display = 24 stk.. Bestil altid det angivne 
antal. Ved anbrud tillægges der et gebyr på + 5 %. 

 

 

 

 
Når De ønsker artikler fra Gollnest & Kiesel, skal det noteres at disse 
afsendes fra tysk lager. Den angivet pris er stykprisen. Dette gælder også 
vare, der ligger i display. Der kan bestilles det antal der aktuelt er behov 
for. Der beregnes ikke gebyr ved brud på kolli. Minimumskøb for Danmark, 
Sverige og Finland, 100 EUR. Minimumskøb fra Norge, kr. 1875,00  

 

 

 
Når De ønsker artikler fra Sylvanian Families, skal det noteres at disse 
afsendes fra dansk lager. Den angivet pris er stykprisen. Dette gælder 
også vare, der ligger i display. Ønsker De at bestille flere displays, så 
angiv det fulde antal. Eksempel: 2 x display, med 12 stk. biler pr. display = 
24 stk.. Bestil altid det angivne antal. Ved anbrud tillægges der et gebyr på 
+ 5 %. 
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