
  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? 

 

 

Papirposer 

- fra lager og i produktion. 
 

 
 

- papirbæreposer, flade håndtag - papirbæreposer, snoede håndtag - hvid og natur - papirbæreposer, snoede 
håndtag farvede - papirbæreposer, snoede håndtag mønstrede - papirbæreposer, bærestrop luksus - take-a-
way bæreposer vin bæreposer - gaveposer - papirposer - slikposer - kaffe- og teposer - cellofan- og PP-po-
ser eller folieposer. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Konditorpose med rude. 

PE-belagt inderside. 
 
Hvid eller brun pose med rude. 
Indersiden er belagt med PE-plast, så den ikke absorberer fedt eller fugt. 
Fremstillet af hvidt bestrøget eller brunt kraftpapir. 
papirkvalitet 80 g papir, 20 gram plast. 
 
Dess.:  Beskrivelse   B x D x H mm.  Mængde  
25216807930  Brun, rude  50 x 100 mm.   140 x 80 x 215 mm.  500 
25216807920  Brun, rude  50 x 100 mm.   100 x 60 x 290 mm.  500 
 
 

  
 

Brune poser. 

Papirposer til pakning. 
 
Poser med sekskantet bund. 
Fremstillet af brunt og ubleget kraftpapir 
Papirkvalitet 60 eller 70 gram. 
  
Dess.:  Beskrivelse   B x D x H mm.  Mængde  
25216813004   Styrka 0,25 kg. 120 x 190 mm.  1000  
25216813005   Styrke 0,5 kg.  150 x 210 mm.  1000  
25216813010   Styrke 1 kg.  185 x 260 mm.  1000  
25216813030   Styrke 3 kg.  230 x 350 mm.    500 
25216813020   Styrke 2 kg.  210 x 300 mm.    500 
25216813050   Styrke 5 kg.  275 x 400 mm.    250 
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Poser med firkantet bund. 

Går også under betegnelsen planteposer. 
 

Papirposer til pakning. Hvide poser fremstillet af hvidt kraftpapir med papirkvaliteten 60 gram/m2. Poser af 
enkelt brunt kraftpapir ned en papirkvalitet på 80 gram/m2 eller 90 gram/m2. De to sidste poser er fremstillet i 
polstret brunt kraftpapir i et dobbelt lag til de situationer, hvor der stilles større krav. Poser af foret brunt kraft-
papir i et dobbelt lag til de situationer, hvor der stilles større krav. papirkvalitet 80/60 gram/m2 eller 70/70 
gram/m2. 
 

Dess.: Beskrivelse  B x D x H mm.  Mængde 
 

25216815050  Enkelt brunt kraftpapir, styrke 5 kg. 180 x 110 x 385 mm. 250  
25216813100  Enkelt brunt kraftpapir, styrke 10 kg. 215 x 155 x 520 mm.  250  
25216813150  Enkelt brunt kraftpapir, styrke 15 kg. 260 x 155 x 600 mm.  100  
25216814050  Vatteret brunt kraftpapir, styrke 5 kg. 180 x 110 x 385 mm.  250  
25216814100  Vatteret brunt kraftpapir, styrke 10 kg. 215 x 155 x 520 mm.  150  
 

  
 

SOS-poser - konditorposer. 

Papirsposer med klodsbund, kaldes også SOS-poser. 
 

Poser i brunt eller hvidt kraftpapir. Poserne har en firkantet bund. Kaldes for konditorposer, men passer også 
til mange andre varer. Brune poser med en papirkvalitet på 60 gram. Hvide poser med papirkvaliteten: 1 kg. 
= 50 gram, 2 og 3 kg. = 60 gram, 4 kg. = 80 gram. Varenr.: PG454070 
 

Dess.: Beskrivelse   B x D x H mm.  Mængde 
 

25216823350  Brun kraft, styrke 1 kg.  120 x 70 x 200 mm.  1000  
25216823351  Brun kraft, styrke 2 kg.  155 x 85 x 230 mm.    500  
25216823352  Brun kraft, styrke 3 kg.  180 x 110 x 265 mm.    500  
25216823353  Brun kraft, styrke 4 kg.  250 x 110 x 300 mm.    500  
25216823360  Hvid kraft, styrke 1 kg.  120 x 70 x 200 mm.  1000  
25216823361  Hvid kraft, styrke 2 kg.  155 x 85 x 230 mm.    500  
25216823362  Hvid kraft, styrke 3 kg.  180 x 110 x 265 mm.    500  
25216823363  Hvid kraft, styrke 4 kg.  250 x 110 x 280 mm.    500  
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Silkepapir eller etiketter 
- fra lager og i produktion. 

  
 
- hvid og natur - ensfarvet - Gemstones - Ædelmetaller - Satinique - All occasions -  Blomster - 
Voksbehandlet - Pearlsence - guld og sølv eller mønstret. 
 

 
- etiketter i standardudførsel, med og uden tryk - eller trykte og udskårne etiketter på ark, printet og formet 
som De ønsker det, og i de mængder der aktuelt kan være relevante. 
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