
  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? 

 

 

TEXTILE PIONEERS 
- clothes made from trash. 

 
- clothes made from trash since 2015 

 

- er et tekstilt innovationshus med base i København, hvor man med den seneste opdaterede viden om 
bæredygtig produktion til støtte for brugeren og industrien i processen med at gå fra konventionel til 
bæredygtig tekstilproduktion. 
 

 
 

Gør cirkularitet mainstream 
Inden 2025 er alle EU-medlemsstater forpligtet til at have et system på plads til at indsamle tekstilaffald 
separat. Men hvad skal man gøre med alt affaldet? Det bearbejder man på nye måder at genbruge 
beklædningsgenstande på, delvist finansieret af EU's Regionaludviklingsfond (ERDF). Målet er at hjælpe 
med at bevæge samfundet mod en cirkulær økonomi. 
 

 

Store eller små, globalt eller lokalt 
- vi leverer bæredygtigt tøj til forskellige typer virksomheder verden over. Blandt kunderne er brands, uaf-
hængige designere, bæredygtige start-ups, kunstnere, barer, skoler og musikbands, og offentlige virksom-
heder. 
 

Tøj produceret med omtanke af 100 % genanvendte materialer, uden genveje eller greenwashing. Bare et 
oprigtigt ønske om at omstille tøjproduktion fra materialer af nye fibre til genanvendelighed og cirkularitet 

 

 
 

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

> https://danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/115/sider/115_31.htm 
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Lagerprogram 
Visionen er at hjælpe med at gøre bæredygtigt basalt tilgængeligt for alle, også de mindre virksomheder, der 
måske ikke har midlerne til deres egne private label-produktion. Hvis De ikke kan finde det, De leder efter, el-
ler ønsker at foretage justeringer af disse produkter, så tøv ikke med at kontakte os for at starte en ny 
designproces. 
 

Alle varer er uden mærkning, hvilket giver mulighed for at tilpasse alle artikler efter behov, for eksempel med 
egen label, trykt eller broderet budskab. Lagerprogram er tilgængeligt fra Dansk lager, hvilket giver fordelen 
med korte leveringstider. 
 

Minimumsbestillinger på 20 stk. pr. design, 50 stk. pr. ordre, hvor en aktuel pris kan illustreres ved leverancer 
á 20+, 50+, og 100+ stk. pr. farve, pr. design - hvor vi gerne står for en eventuel labeling, samt trykt og brode-
ret budskab.  
 

Private Label. 
At bringe nyt liv til gammelt tøj ændrer virkelig tekstilindustriens fodaftryk. I denne proces overføres over-
skudsproduktionen, usælgelige tøj, eller sidste års kollektion til nyt garn og tilbage som nyt holdbart tøj. 
 

Vi leverer beklædning som bæredygtigt private label, hvor De kan vælge mellem de færdige design eller 
De kan få produceret Deres egne. 
 

T-shirts og sweatshirt, for eksempel. 
Vælg mellem færdigsyede, gerne med eget logo, eller i et design som De ønsker det. 
 

Som detailhandler har De mulighed for brande Deres koncept via Anonymous Pioneers™. Vi samarbejder 
løbende med flere leverandører om at udvikle nye typer materialer, så når De anvender dette koncept 
bidrager De også til yderligere innovationsarbejde. EU-projekter er kortlagt i nye cirkulære tekstilløsninger, 
delvist finansieret af Den Europæiske Unions Regionale Udviklingsfond (ERDF) 
 

  
 

 

 

Den hvide t-shirt. 
- 100 % genbrugsmaterialer - Unisex størrelser S - XXL 
Metervarer: 60 % genanvendte bomuldsrester fra tekstilfabrikker. 40 % genbrugte rPET-
flasker indsamlet fra naturen. 180 gram/m2, single jersey. 

 

Den sorte standard hættetrøje. 
- 100 % genbrugsmaterialer - Unisex størrelser S - XXL - Børstet, blød inderside - 
Forlomme og snøre på hætten. 
Metervarer: 60 % genanvendte bomuldsrester fra tekstilfabrikker. 40 % genbrugte rPET-
flasker indsamlet fra naturen. 320 gram/m2 ubørstet fransk frotté. 

 

 

 

 

 

Den marineblå moderne sweatshirt 
- lidt slankere, moderne pasform - 100 % genbrugsmaterialer - Unisex størrelser S - XXL 
Metervarer: 60 % genanvendte bomuldsrester fra tekstilfabrikker - 40 % genbrugte rPET-
flasker indsamlet fra naturen - 320 gram/m2 ubørstet fransk frotté. 

 

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

> https://danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/115/sider/115_31.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
https://danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/115/sider/115_31.htm
https://groenogcirkulaer.dk/cases/anonymous-pioneers-nye-forretningsmuligheder-i-udlandet/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
https://danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/115/sider/115_31.htm

