
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

High Class Collection fra Merrytime 
- Business, golf, marine, og fritidstøj, der alene - eller i kombination kan anvendes til det meste. 

 

Kvinder er forskellige 
- og Merrytime lever ud fra ovenstående udsagn i alle aspekter af konceptet. 
 

Man elsker mangfoldigheden i alle de smukke kvinder i verden, og udvikler alle  produkter med den 
største lidenskab baseret på rigtige kvinder med alle deres forskellige størrelser. Merrytime ønsker ikke at 
bruge diskriminerende navne som æble og pærer i kommunikation, så når det kommer til størrelsen, har 
man udviklet et innovativt størrelsessystem, der tegner sig for både taljens omkreds, talje / hofteforskel og 
kropshøjde.  
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Merrytime levere bukser og jeans til rigtige kvinder med virkelige liv - og tror 
ikke, at tynde modemodeller fra "Cat Walks" er det, som ægte kvinder drømmer 
om i den travle hverdag. 
 

At købe bukser og jeans er en stor og tidskrævende udfordring for de fleste 
kvinder, og undersøgelser viser, at mere end 50 % af kvinderne i den vestlige 
verden går på kompromis, når det gælder om at finde en god pasform og en 
perfekt størrelse. 
 

To tredjedel af alle beskylder sig selv for ikke at have de rigtige proportioner, og 
synes det er deres egen skyld, at de ikke passer ind i de gængse størrelser. Med 
Merrytime ser man det modsatte. 
 

Den enkelte skal ikke passe i bukserne - det er bukserne, der skal passe den 
enkelte.  

 

I stedet for at have de almindelige 6 til 10 størrelser, lagerfører man op til 99 størrelser i hver buks og 
jeans for at kunne dække op til 95 % af de europæiske kvinder i målgruppen. 
 

Takket være dette innovative pasform og størrelseskoncept er alle nu i stand til at få det samme par jeans 
eller bukser. 
 

Kort sagt 
- rummer konceptet ikke den store kollektion i mange forskellige stilarter, farver og vaske, men De kan råde 
over den samme stil i alle størrelser. 

 

Find Deres størrelse. 
 

Tre trin til Deres ynglingsbukser. 
Sådan implementeres det unikke tilpasningssystem: 
 

Først finder De Deres højde. 
Hvis De for eksempel er 158 cm. høj, skal De se på den gule farvekode, der er navngivet 
 

Find figuren. 
For eksempel har De en lille forskel i talje / hofte, og skal derfor se efter figurtypen "Athens". 
 

Find taljen. 
Hvis De normalt har en taljestørrelse 42, skal De se efter en størrelse 42 
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Resultat 
For eksempel er din kode i fuld størrelse 42A03 
 

Fordelene er bl.a. at taljen ikke gaber i bag i bukserne, der er ikke overdreven stof omkring lårene, 
eller flere længdeændringer.  

 

Darling-buksen 
- giver friheden til at bevæge sig og føle Dem godt tilpas i enhver situation. Darling-buksen holder sin form og 
giver den største pasform, komfort og look. 

 
 
Den elskede buks ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darling-buksen er det perfekte valg til enhver lejlighed. Super stretch, 69 % bomuld / 27 % polyester / 4 % 
elastan. Fantastisk størrelserne fra 34 til 54. Fås i tre figurtyper og tre højdeklasser. 

 
 

Dess.: 0077015628-430-09 Sort. 
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Dess.: 0077015628-430-24 Navy.  

 

 
  

 

 

Business line 
- er den perfekte profil-, job og hverdagskollektion. 
100 % fri for krølning, maskinvaskbare og i fantastiske størrelser fra 32 til 54, der kan levers i de tre 
højdeklasser, både som jakker, bukser, nederdele og kjoler. 
 

 

  
”Den mest negative tendens er, at vi designere 

glemmer at en kjole eller farve ikke nødvendigvis  
skal bæres af en professionel model, der er 183 cm. 

høj. Vi glemmer ofte, at mode skal designes 
for rigtige mennesker, der lever rigtige liv. ” 

Giorgio Armani  

Bukser. 
Dess.: 00770 10840-290-09 
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Bukser. 
Dess.: 0077015607-290-09  

Nederdel. 
Dess.: 0077020446-290-09  

Nederdel. 
Dess.: 0077020445-290-09 

 

  

 

  

 

Kjole. 
Dess.: 0077031548-290-09  

  
Jakke. 
Dess.: 0078040745-290-09 

  
Vest. 
Dess.: 0078070844-290-09  

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/emner/007/20/Bukser%200077015607-290-09_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/emner/007/20/Nederdel%200077020446-290-09_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/emner/007/20/Nederdel%200077020445-290-09_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/emner/007/20/Kjole%200077031548-290-09_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/emner/007/20/Jakke%200078040745-290-09_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/emner/007/20/Vest%200078070844-290-09_.jpg


  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

 

Efterårskollektionen 2019 

  

 

 

    

 

 

  

  

 

 

  

 15646-432-29   15646-443-09 15628-430-60 
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15640-440-61     15633-432-29 

 

  
  

15636-432-23 
  

Har De ønske om en uddybning, står vi til rådighed via e-mail eller telefon.  
 

  
 

Nogle af mulighederne illustreres i det følgende - og i vor web-butik. 
 
 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/007/sider/007.htm 
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