
  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? 

 

 

RolstedCopenhagen 
- julekugler og stearinlys med tryk eller gravering. 
 

 

 

Rolsted Copenhagen producerer artikler i mindre serier, og vi står med det til rådighed i udviklingspro-
cessen. Man står ydermere til rådighed for løsning af specifikke opgaver, der kan bero på gravering af logo 
på produkter, småskilte og displays - også til private og foreninger. 
 

Der arbejdes bl.a. med Co2-laserskæring, gravering og UV-print, i et tæt samarbejde med Dem, og der udvik-
les løbende i nye produkter og produktgrupper. 
 

Eksemplerne kan bl.a. bero på følgende, der kan leveres i fold af 4 - 6 - eller 24 / 40 stk. pr. motiv - også 
med egne tekster og logos, til brug i forbindelse med firmagaver, receptionen eller events. 
 

Der findes en række standardløsninger, men alt kan leveres individuelt: navne, udsagn og citater, eller 
logobaserede løsning. 
 

Ønsker de en specifik tekst kan det på opfordring illustreres og leveres efter opgave. 
 

Lagerfarver: 
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Vi kan sikre levering af julekugler i to størrelser: 7 cm. (66 mm.) og 8 cm. (82 mm.) med et ønsket motiv 
efter Deres krav. Ved gravering brændes malingen i overfladen væk, således at motivet fremstår i 
glaskuglens forsølvning. Derfor vil der ved denne metode kun kunne leveres i "sølv". Glaskuglerne er 
produceret i Tyskland og er lidt tykkere i glasset end dem der ellers kendes fra fjernere egne - derfor er det 
også muligt for os at graverer og trykke på dem. Farven trykkes i CMYK + hvid, og prisen er den samme 
uanset antallet af farver. Logo, billede eller tekst kan trykkes i farver, direkte på kuglen, eller graveres, og 
leveres som standard i standardæske. 
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Julekuglerne også leveres i bakker med 
henholdsvis 40 og 24 stk., der bl.a. kan være 
nyttigt når de skal anvendes til brug for en event 
eller i internt i firmaregi. 

 

 

Stearinlys med budskab og logo 
- kan leveres med Deres tekst og budskab i flere 
varianter. 

Lys kan leveres til alle lejligheder 
- med trykt budskab efter ønske. 

 
 

Kronelys 35 x 2,3 cm., 30 x 2,3 cm., eller bloklys 25 x 5 cm. - f.eks. som kalenderlys på den ene side og 
firmahilsen på den anden. 
 

Eller som juletræslys, 13 x 1,3 cm., der kan bruges som en sjov gimmick, til brug for bordkort, med 
individuelt tiltrykte navne eller udsagn. 
 

En pris baseres på at der motivet ikke printes "rundt" om lyset. Ingen opstartsomkostninger. Ingen minimuns-
bestilling. 
 

* Alle lys er dansk produceret i 100 % stearin, og lagerføre, hvilket sikre en kort leveringstid. 
* Kontakt os gerne for et oplæg, eller for andre størrelser. 

 

 

 
 

Lys til Studenten 
- i pakning á 4 stk.. 
 

Et flot lys i ægte stearin på bordet til studenterfesten, gør det hele ekstra festligt. Fåes med rød eller blå hue. 
Brændetid: ca. 10 timer. Str.: 2,3 x 30 cm.. 
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- eller til konfirmanden 
- i pakning á 4 stk.. 

 

 
Lys med "Glædelig Jul" og tekster, til et kært familiemedlem, der ønskes en hyggelig hilsen. Passer godt 
til juledekorationen, julebordet – eller til fødselsdagen, idet de leveres i mange varianter og kan bestilles med 
andre tekster. Brændetid: ca. 10 timer. Str.: 2,3 x 30 cm.. 
 

 
 

- kun fantasien sætter grænserne! 
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