
  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? 

  

 

Haflinger snickers, hjemmesko, slippers og sutsko 
- er kendt for god pasform og høje materialekrav. 
 

 

 

 

Haflinger hyttesko, tøfler af valket uld, filttøfler og lædertøfler bliver 
alle håndsyet af kærlige hænder og naturligvis af de bedste materi-
aler. Hvem som betragter naturen, finder i den kraft, harmoni og 
vekselvirkning ganske som tidevandet og månen eller årstidernes 
skiften og trækfuglene. Intet ligger nærmere end at tage denne har-
moni til sig og at overføre den på vores sko. Skoene bliver fremsti-
llet i samklang med og af naturen. En forfatter sagde om Sitting 
Bull: Han plejede at sige, at sunde fødder kan høre den hellige 
(moder jords) jords hjerte. 
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Naturlige materialer - 100 % uld - skridsikre såler. 
Linningsmaterialet er vedvarende anti-bakterielt og antiodeor. Skoen er temperaturregulerende og fugttrans-
porterende. Disse kvalitets-hjemmesko fra Haflinger er lavet af naturlige materialer. Den perfekte kombinati-
on af funktion og design, hvor De vil opnå høj komfort, samt et tiltalende udseende. Hjemmeskoen er lavet af 
100 % uld, samt en kork - latex sål belagt med skridsikkert gummi, så De opnå et godt fodfæste. Uld er et 
optimalt temperaturregulerende materiale, da det sender fugtighed fra fødderne tilbage til luften. Derfor hol-
der skoen Deres fødder varme om vinteren, og køligere om sommeren. Haflingers filosofi er at kombinere 
naturlighed med en vis krea-tivitet. De producerer derfor en varieret produktlinie med en høj kvalitetsstan-
dard, bl.a. for at sikre, at indendørsfodtøj forbliver perfekt til fødder. 
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Afhængig af sæsonerne lagerføres de enkelte 
artikler og kan med kortere varsel hjemtages a b 
fabrik. 

 

Se de aktuelle muligheder i vor 
 

www.web-butik.info 
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