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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.danskerhvervsbeklaedning.dk 
  

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 
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Mulepose i 600D/Pvc 
 

Dess.: 039151004 – 039161006 
38 x 42 x 13 cm., med forlomme velcrolukning. 

 
Pris fra kr. kr. 29,96 

Pris ved 500 stk. kr. 18,90 
Pris ved 1000 stk. kr. 17,55 

 
Vi kan tilføre tryk og broderi efter opgave i små og store serier. 

 

Eksempel: 
Folieskåret tekst i standardfarver, 

i et format på maximalt 29 x 30 cm., fra kr. 27,03 pr. tryk, ved under 50 tryk. 
Transfer i et-farvet tryk optil 800 cm2, ved under 50 tryk. 

Dertil skal beregnes én film pr. farve á kr. 210,00. 
Påvarmning beror på priser fra kr. 12,60 pr. emne. 

 

Er der i det mangler eller har De et konkret behov, står jeg til Deres rådighed. 
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes efter ønske. Har 
De et konkret behov eller ønske kan vi kontaktes på telefon eller fax, på alle hverdage. 
Normal kontortid er mellem kl. 8.00 og 17.00. Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, 
levering a b dansk grænse, fabrik/lager/trykkeri. Ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 
50.00, samt et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Normal levering på lagervarer er 2 - 20 hverdage, 
andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. 
Betaling: Omgående netto kontant. 
 

Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
Per W. Jakobsen 


