
  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? 

 

Portwest 
- t-shirt, polo eller sweatshirt, velegnede med trykt budskab. 
 

 

 

 
Portwest udvikler og producerer erhvervs- og imagebeklædning efter ønske og ide, forcen er at udvikle og 

producerer imagebeklædning efter individuelle krav, i større mængder, gerne med tryk og broderi.  
 

Bedst Sælgende Firmatøj 

Levende, moderne farver, også efter Vask. 

 

BEKLÆDNING | FODTØJ | HANDSKER | PPE | ACCESSORIES 
 

 

 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/482/sider/482_11.htm

Se meget mere om emnet i onlinekataloget: 
http://www.imagerepository.org/brochures/portwest/dk/index.html 
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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? 

 

 

Dess.: 48223B210 
 

Napels Polo t-shirt. 
 

 

 

 

 
Denne robuste poloshirt er fremstillet i piqué, polyester og bomuld, der er blødt at røre ved og behageligt at 
have på. Detaljerne inkluderer krave og manchetter i ribkant, halsåbning med matchende knapper. 
Ideel som virksomhedstøj og til individuel tilpasning. 
 
Kvalitet: 65 % Polyester, 35 % Bomuld, 210 gram 
Farver: Flaskegrøn  , Lyng Grå, Kelly Grøn, Maroon, Lilla, Himmelblå, Hvid, Gul. Sort* , Marineblå*, 
Kongeblå*. Mørk Marineblå**. Rød*** 
Størrelse: S - 3XL - XS - 5XL* - XS - 4XL**. XS-3XL*** 
 
Fritidskollektionen byder på et udvalg af designs og funktioner, der er velegnede til mange, i kvalitetsstoffer 
og konstruktionsteknikker der garantere komfort. Det er testet til at modstå hårdheden i hverdagen. 
 
Hvert beklædningsdel er blevet omhyggeligt designet og fremstillet for at sikre optimal kvalitet til den bedste 
pris. 
 
Afslappet pasform for stor bevægelsesfrihed. Reaktive farvestoffer giver god farvefastholdelse. Dobbelt 
syninger. 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/482/sider/482_11.htm 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Dess.: 48223B209 
 

Napels Dame Polo t-shirt 
 

 

 

Smukt udstyret og ideel til personalisering, vil denne klassiske damer polo opfylde alle behov for arbejdstøj. 
 

Kvalitet: 65 % Polyester, 35 % Bomuld, 210 gram 
Farver: Sort , Flaskegrøn, Marineblå, Pink, Rød, Kongeblå, Himmelblå, Hvid. 
Størrelser: XS - XXL. 
 

 

   

Dess.: 48221B195 
 

Turin Premium T-shirt. 
 
Denne t-shirt er god kvalitet for pengene og er ideel som 
arbejdstøj, eller på kontoret. Modellen er tilgængelig i mange 
populære farver, og den kan sagtens bruges, alene eller 
under en trøje. 100 % bomuld, 195 gram - meget komfortabel. 
Farver: Sort, Lyng, Grå, Marineblå, Rød, Kongeblå, 
Himmelblå, Gul. 
Størrelser S-3XL - Hvid XS - 3XL 
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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? 

 

 

Dess.: 48226B300 
 

Roma Sweatshirt. 
 
Denne komfortable sweatshirt er ideel til fritids- eller arbejdsbrug. 
Den kan leveres i flere populærer farver og har en behangelig, klassisk rund hals og afslappet pasform. 
Raglanærmerne giver god bevægelsesfrihed. 
 
Ideel som en del af en uniform og til brodering. Fremragende farvefasthed, Holder længere 
 
Kvalitet: 65 % Polyester, 35 % Bomuld, 300 gram. 
Farver: Flaskegrøn  , Mørk Marineblå, Lyng Grå, Maroon, Rød, Kongeblå  
Størrelser: S-3XL - XS - 4XL Sort.  XS - 5XL Marineblå  
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Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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