
  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? 

  

 

Flint lighter, transperant 

- med trykt logo og budskab efter opgave. 
 
Dess.: 07716M08 Flint 
 
Længde: 81 mm.. Vægt: 16 gram. Trykflade: 14 x 57 mm.. Tænding: Flint. 

- Alle lightere er ISO 9994 certificeret og overholder EU standard EN 13869. 
 

 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.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. 
 

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? 

  

 

Cricket Elektronic. 

- med trykt logo og budskab efter opgave. 
Dess.: 07716Cricket Elektronic 
 
Længde: 81 mm.. Vægt: 15 gram. Trykflade: 14 x 57 mm.. Tænding: Elektronisk. 

- Alle lightere er ISO 9994 certificeret og overholder EU standard EN 13869.  
 

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

 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.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. 
 

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? 

  

 

Raja Silver eller Crome 
- kuglepenne fra lager, med eller uden budskab, trykt eller graveret. 
 
Dess.: 077164110J1  
 

Raja Silver leveres som standard i æsker á 100 stk., og kan leveres i en given mængde med Deres 
individuelle budskab, trykt eller graveret, efter Deres krav. 
 
Produktioner fra 2000 stk. kan man selv sammensætte pennen med standard farverne, fra 10000 stk. kan 
pennens dele indfarves i en valgfri Pantonefarve. 
 
Raja Silver leveres altid med blåt skrivende Jumbo refill, der skriver minimum 3000 meter. 
Godkendt dokument-ægte jf. ISO 12757-2 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stilolinea er et italiensk firma stiftet i 1972 og fremstiller kvalitets reklamepenne med et klart udtryk af 
italiensk design. Man designer og fremstiller egne penne med fokus på de detaljer, som lige fra starten har 
adskilt Stilolinea fra andre producenter: Europæisk fremstillede penne i første klasses finish, bedste refill-
kvalitet og et brugervenligt farve, og modelprogram. 
 
Det meste kan leveres fra dansk lager og i de mængder der kan have aktuel interesse. 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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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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Eksemplerne kan også bero på: 

 

Tændstikker med tiltrykt budskab. 

 
 

Læsebriller med logo. 
 

 

Brillerne med et skandinavisk udtryk, har en enkel pasform, en 
rigtig god kvalitet og et moderne design.  
 
Læsebrillerne fås i 4 forskellige farver: Blå, rød, sort og hvid.  
Læsebrillerne leveres i repræsentativt udvalg i 7 forskellige 
styrker: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3,5, 4.0. 
Brillerne trykkes med logo på brillestangen og leveres i neutrale 
display æsker, i oplag fra 60 styk.. 

 

 

Cricket Elektronic lighter. 
Fra lager kan de leveres i æsker af 50 stk., mindste 
ordrestørrelse er 500 styk., med tryk som kan mixes 
mellem de forskellige farver. 
 
Lighteren er med fast flammestørrelse. Elektronisk 
og børnesikret tænding. Alle lightere er ISO 9994 
certificeret og overholder EU standard EN 13869. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/077/sider/077.htm

