
  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? 

 

 

Flexfit caps - fra lager og i produktion 
- med tryk og broderet budskab efter opgave. 

 

 
 

 

 
 

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

> http://shop.classic-wear.dk 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://shop.classic-wear.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/331/sider/331.htm
http://shop.classic-wear.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://shop.classic-wear.dk/
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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. 
 

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? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

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

> http://shop.classic-wear.dk 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://shop.classic-wear.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/huer/emner/082/14/082_1.6277SP%20Black-White%20Flexfit%20Special%206-panel,%20mid-profile,%20fitted%20stretch%20cap_.jpg
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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? 

 

 

Flex Fit-konceptet beror på mange modeller og farver, i et væld af varianter. 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. Sæsonenerne byder på forskellige muligheder - se de aktuelle i 
http://shop.classic-wear.dk  

 

 
 

Caps med comfort og eventyrlig pasform, særdeles velegnet med logo og budskab, broderet eller med egen 
etiket, i de farver De måtte ønske. Kombineret med profilbeklædning vil dette altid være en kærkommen ga-
ve, eller et sikkert budskab, i den daglige markedsføring. Som profilartikel kan De også vælge at få disse ar-
tikler produceret efter Deres eget hoved. 

 

 

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

> http://shop.classic-wear.dk 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://shop.classic-wear.dk/
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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? 
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> http://shop.classic-wear.dk 
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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? 
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> http://shop.classic-wear.dk 
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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. 
 

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? 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

> http://shop.classic-wear.dk 
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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. 
 

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? 

 

 

 

 
 

  
 

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

> http://shop.classic-wear.dk 
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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? 
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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? 
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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. 
 

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? 

 

 

 
 

 
 

Flexfit tilbyder produkter der afspejler den kreative ånd og ubøjelig engagement til kvalitet: 110® Adjustables, 
210 FITTED®, YUPOONG® Adjustables og selvfølgelig den originale FLEXFIT®. 
 

  
 

Produktioner kan ske efter opgave. 
Vælg mellem Flexfit / Yupoong ”blank”-kollektionen og beskriv Deres ønsker eller krav, så kan vi sikre en 
prøve inden for kort tid. Nye produktioner beror typisk på 144 stk. i to stilarter, to farver, og to størrelser. 
Gentagelseproduktioner 48 stk. i en stil, farve eller størrelse.  
 
Prøveproduktion eller prøve: 10 - 15 arbejdsdage. Bulkproduktion 18 – 21 arbejdsdage, baseret på prøve-
godkendelsen. Betaling: Ved ordreafgivelsen. Omkostning til digitalisering eller skærmprint andrager pr. logo: 
Første prøve koster 250,00 pr. stk. Yderligere prøver, normalt kr. 500,00. Send Deres logo / grafik i JPEG, 
PDF, AI eller som DST-fil. Produktioner sker med forbehold for op til 3 % over- eller underlevering. 

 

 

 

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

> http://shop.classic-wear.dk  
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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? 
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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? 
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