
  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? 

  

 

Konfektion og uniformer 
- fra Webmore, til herre og damer. 
 
Konfektion fra Webmore - i særklasse - fra lager, og efter opgave. 
 
Har De behov for eller ønske om at staben skal klædes ensartet, står vi til rådighed med hele produktpro-
grammet, der kan leveres og produceres efter Deres eksakte ønsker og behov. 
 

 

Webmore producerer profil og erhvervsbeklæd-

ning bl.a. i produktion worldwide, egen modelsystue, 
egen konstruktør og designafdeling, egen kontrol- og 
kvalitetssikringsafdeling, egen logistik- og forsendel-
sesafdeling, egen målafdeling  
 
- kort sagt - vi kan medvirke i løsning af den opgave 
De har behov for.  
 
Ad denne vej søger man at være først med det 
sidste inden for mode, funktionalitet, design og 
kvalitet, med en produktions- og videnkapacitet, der 
overstiger de fleste virksomheder i Europa, inden for 
profilbeklædning. 

 

Webmore er en kollektion af høj kvalitetskon-
fektion, til både herre og damer. 

 
Kollektionen, hvor metervaren beror på højtek-
nologisk nano-finish for en øget smuds- og 
vandafvisning er medvirkende til en stor glæde i 
brug, der samtidig har en høj genopretningsef-
fekt, der sikrer at konfektionen virker mindre 
krøllet efter brug. Dette brede mix - og match-
programmerne - kan sædvanligvis leveres med 
kort varsel, i de fleste modeller og størrelser. 

 
 

 

Vort sortiment indeholdes desuden af et stort pro-
gram af tilbehør, såsom, slips, strik, overtøj, huer, 
kasketter, og ikke mindst destinationer og fodtøj. 
 
Lad dem inspirere på vor hjemmeside eller i vor 

www.web-butik.info 

 

 

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