
  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? 

  

 

 
 
- fra lager - i Kolding og Ringsted, eller efter opgave. 
 

 
 
Er De i tvivl om, hvilken stigeløsning De skal vælge, så få en snak med en konsulent. 
 

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via e-mail: info@danskerhvervsbeklaedning.dk - Sønderjylland & 
Fyn, Maike N. Mortensen. Nord- og Midtjylland, Jacob Buus. Stillads- & Materieludlejning, Michael Blem. 
 

- Foldestilladser - Rullestillads - Facadestillads - Universalstillads - Murerstillads - Murerbukke, pudsebukke og 
soldater - Arbejdsbroer og dragere - Stilladstrapper - Skorstensstillads - Lægtevogn - Taggelænder - Multi-
bukke - Foldebukke - Gipsbukke - Sækkevogne - Projektørmast - Hegn og tilbehør - Super Proff Stiger - Proff 
Stiger - Hobby Stillads - Hobby Stiger - Kasser - Blyanter - Net og plastik - Telthaller og overdækning - Spe-
cialprodukter JB - Øjeskruer - Stilladsnøgler - Scaftag - Koblinger - Skaktrør - Lastbånd - Stilladstvinger - Elspil 
- Håndhejs og Lifte. 

 
Kontakt os for et oplæg eller et konkret tilbud - gerne kombineret med stilladsbanner og byggeskilte, samt 
maskinskilte produceret efter Deres krav. 
 

 

Se mere på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/rekvisitter/025/sider/025_1.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.e-pages.dk/jumbostillads/4/
http://www.e-pages.dk/jumbostillads/4/
mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/269/sider/269_3.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/299/sider/299_11byggeskilt.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/gravering/162/sider/162.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/rekvisitter/025/sider/025_1.htm
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