
  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? 

 

 

 

Rob Roy - Profil- og fritidsjakker 
- fra lager og i produktion. 
 

RobRoy fremstår i dag som en af landets mest fleksible leverandører af vindtøj og profilbeklædning, med 
mulighed levering af såvel enkeltleveringer, som serier i standard og i produktion - eventuelt leveret med tryk 
- og med broderi, efter Deres ønske. 
 

  

  

  
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Der lagerføres normalt flere lækre dessiner, der er lige velegnede til hverdag og arbejde 
- de fleste til omgående levering. De gammelkendte modeller produceres fortsat, lige-
som en nyudviklet serie i et ungt moderne design udbydes til begge køn i et væld af far-
ver. 
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Alternativt kan vi levere modellerne tilpasset og produceret i Deres design, hvor foer, yderstof, besætninger, 
etc., kan tilpasses Deres krav og ønsker - Alt kan tilføres logo og tekst, som broderi eller tryk. 

 

  

  

  
 

- Vi kan naturligvis og sikrer egen labeling i form af etikettering og pakning, efter Deres ønske og krav. 
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Standardstørrelser: 46 / XSmall til 56 / XX-Large og kan desuden leveres i størrelse 58 / 
XXX-Large + 60 / XXXX-Large*. Overstørrelser kan leveres på bestilling i mod et tillæg 
på + 30 % til + 60 %. 
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Tryk og broderi kan leveres i mange kvaliteter og varianter, og som efterfølgende oplistning illustrere, vil et 
oplæg tage udgangspunkt i Deres faktuelle ønske, hvorfor vi for at kunne udarbejde et konkret tilbud har 
behov for fremsendelse af et billede eller en fil, der angiver det De konkret har ønske om, eller behov for. 
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Tryk og broderi udføres på baggrund af et billede, et logo eller en tekst, der for at kunne anvendes i pro-
cessen, skal overholde visse krav. Disse kan være forskellige, afhængig af om det skal anvendes til. 
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Såfremt Deres krav og ønsker forudsætter produktion kan der ofte leveres mængder fra 50 - 300 enheder pr. 
produktion. Leveringstiden kan sædvanligvis afpasses, men er inden for 4 - 12 uger fra modtagelse af en 
godkendt korrektur og betaling. 
 

    
 
- et koncept der er lige velegnet til fritid og job - bl.a. til brug som chaufføruniform. 
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