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  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
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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? 

 

 

Connexion Tie 
- recycled slips fra lager og i produktion. 
 

En verden af accessories, deri slips, butterfly og skjorter og alt andet tilbehør. 
 

Fuldend garderoben med Europas største udvalg, designet i Danmark, produceret og leveret gennem en ef-
fektiv global værdikæde. Connexion Tie er rundet af engagement og knowhow, der er fundamentet i alle ar-
tikler. Alt kan leveres efter Deres krav, eventuelt med trykt eller broderet budskab, egen etikettering, eller pro-
duceret efter De krav De må have i den enkelte sag.  

 

 

Vort sortiment rummer et stort udvalg af slips. Slips i genbrugsplast, silke og mikrofiber, og sæsonvis i 
forskelligartede materialer, som fashion slips, strikkede slips, uniforms slips og sikkerheds slips, samt slips til 
børn. Alle slips fås i flere forskellige bredder. De klassiske slips i dag er 7 cm. brede, mens de smalle slips er 
5 cm.. Det traditionelle slips er 8,5 cm. brede og disse fås også med ekstra længde. 
 

Ensfarvede slips i flotte farver. De senere år er strikkede slips blevet meget moderne og er knapt så for-

melle, da det er mere casual og afslappet end et traditionelt slips. De strikkede slips anvendes ofte på job-
bet med et jakkesæt eller af dem, der hellere vil kombinere det strikkede slips med jeans og en blazer for et 
mere afslappet look. 
 

Det er en naturlig følge, at alt kan leveres med tryk eller broderet budskab.  
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Connexion Tie 
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Dess.: 09313 SUS03  
Farve: Grå, sort  
Længde: 152 cm.. 
Bredde: 7 cm.. 
Design: Mønstret. 
Kvalitet: Polyester - Recycled.  
 

 

Dess.: 09313SUS02  
Farve: Sort. 
Længde: 152 cm.. 
Bredde: 7 cm.. 
Design: Ensfarvet. 
Pynteklud- 
med matchende pynteklud  
Kvalitet: Polyester - Recycled- 

Mønstret slips SUS03  
- med matchende pynteklud. 

Ensfarvet slips SUS02 

 

 
Dess.: 09313SUS09  
Farve: Blå. 
Længde: 152 cm.. 
Bredde: 7 cm.. 
Design:: Mønstret. 
Kvalitet: Polyester – Recycled. 

Private label. 
Vi skaber accessories der passer til 
Deres brand. Med Connexion Tie 
som leverandør af private label, 
bl.a. med produkter som skjorter, 
slips og herre-accessoires. 
 
Vi sætter en ære i kvalitet, service 
og samarbejde. De sikres design 
og produkter af højeste kvalitet. 
 
 

Vi gør det enkelt for at lave et de-
sign ud fra Deres ønske og idéer 
- og ad den vej sørger vi for alt, 
fra produktion til modtagelse. 

 
Mønstret slips SUS09. 

Genbrugsprocessen: 

 

     

 

Plastflaskerne samles, farvesorteres og 
vaskes. 
 

Låg og etiketter fjernes fra flaskerne, 
hvorefter de vaske på ny og knuses til 
flager. 
 

 

 

Flagerne smeltes og omdannes til granu-
lat, der gennemgår en yderligere smelt-
ning og ekstruderes til fibre. 
 

Fibrene strækkes til garner, som herefter 
spindes og væves til en metervare der sy-
es op som recycled slips. 
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SUS08                                              SUS12                                               SUS07 

 
 

SUS10                  SUS04                   SUS11 SUS16                   SUS18                   SUS14 

 
 

SUS05                   SUS06                   SUS13 
 

SUS01                   SUS15                   SUS17 
 

 

Stort udvalg i profilbeklædning og tilbehør. 
 

Når De skal bruge profiltøj, kan De i vort sortiment 
få det hele med: 
• Skjorter, til både til herrer og damer. 
• Slips til herrer og damer. 
• Slipsenåle. 
• Tørklæde og halstørklæder til herrer og damer. 
• Manchetknapper, seler og bælter. 
 

- med eller uden logo og budskab.  
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