
  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? 

 

 

Classic-wear.dk – Independent 
- til job, fritid, eller som reklame, med tryk eller broderi. 
 

 
 

Trendsætter - fra lager og i produktion. 
 

Sweatshirt successen fra USA.  
11 forskellige sweatshirts, i mange farver og størrelser, god pasform og kvaliteter – med INDEPENDENT får 
De afslappet stil, kvalitet og detaljer til at passe sammen. 
 

Independent er et koncept der udbydes som sæsonvarer, der fra lager kan leveres som streetwear, bl.a. 
sweatshirt og t-shirt - med lynlås, crew neck fleece, tekniske jakker, windbreakers, polytekniske fleece, spe-
cial blend og tilbehør – alt sammen velegnet til efterbehandling med tryk og broderi, og med egen labeling. 
 

 
Independent Trading Company har produceret beklædning i mere end 30 år og har hovedkvarter i San Cle-
mente, Californien og Ningbo, Kina. Designteamet kan fra Californien og Kina være behjælpelige i produkti-
onsprocessen, fra produktudvikling til levering. Der garanteres høj kvalitet og konsekvent fremstilling, levering 
til tiden, god kundeservice - og konkurrencedygtige priser. 
 

Med det kan vi også tilbyde et unikt udvalg af design og stilarter i produktion, samt et udvalg af 
metervarer som jersey, fransk terry, sherpa, polyester fleece, og trends som marled fleece, et stort udvalg i 
garnfarve, med mange forskellige vaskebehandlinger. For at imødekomme et voksende behov og tendenser, 
kan vi ad den vej sikre at producere alt fra flannels til denim eller tekniske jakker. 
 

• Mindste bestillingsmængde er 600 stk. pr. farve og 1200 stk pr. design. Dette minimum kan varierer, 
afhængig af varerart. 
• Leveringstider: Efter godkendelse artwork og prøver, sker en typisk produktion indenfor 60 - 100 
arbejdsdage, ab China, med fly eller skib. 
 

 
 

- her illustreres et par eksempler - den øvrige kollektion kan ses på classic-wear.dk og i kataloget 
 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
https://shop.classic-wear.dk/index.php?lang=3&actcontrol=start&cl=search&searchparam=&maincatid=&catid=&maincolor=&manufacturer=Independent
https://shop.classic-wear.dk/index.php?lang=3&actcontrol=start&cl=search&searchparam=&maincatid=&catid=&maincolor=&manufacturer=Independent
https://shop.classic-wear.dk/index.php?lang=3&actcontrol=start&cl=search&searchparam=&maincatid=&catid=&maincolor=&manufacturer=Independent
https://shop.classic-wear.dk/index.php?lang=3&actcontrol=start&cl=search&searchparam=&maincatid=&catid=&maincolor=&manufacturer=Independent
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164%20bags2GO%20-%20tasker%20i%20en%20uendelighed%2018.pdf
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164.htm
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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. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

 

 

Se de mange muligheder på www.classic-wear.dk hvor brands til job, fritid, og til sport og reklame findes. Et 
koncept der beror på mange mærker, modeller og farver, i et væld af varianter, til børn og voksne. 
 

Alt kan leveres med broderi og trykt budskab, i små og større mængder, efter Deres ønske og krav. 
De fleste artikler kan leveres fra lager, eller kan hjemtages med et kortere varsel. 
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