
  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 
- kundetilpassede produkter 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 med engelske udsagn, der kan leveres i fold af 4 - 6 stk. pr. 
motiv - også med egne tekster og logos, til brug i forbindelse med firmagaver, receptionen eller events. 
 

På dansk findes en række lignende muligheder for navne, udsagn og citater, der kan fremsendes på 
opfordring. 
 

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

 

 
 

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

   
 

Information og services 
 

¢ Glaskugle 66 mm. (2,58 tommer.). 
¢ Colli på 4 stk. af det samme. 
¢ Vælg mellem 5 standardfarver; Rød, blå, grøn, lilla og sort i mat eller med glans. 
Andre farver på forespørgsel. 
 

¢ EAN 13-stregkode er mulig. 
¢ Forsendelse inden for 3 - 5 arbejdsdag, uden bearbejdning, med, efter aftale. 
¢ Standard pakning i æske uden labeling, der kan leveres med hvid etiket, som standard. 
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Er der et behov for, eller ønske om et display 
- kan vi tilbyde denne løsning som standard. 
 

En dejlig, iøjnefaldende og enkel display. 
Displayet er produceret af klart akryl, med mulighed for tilpasning af 
størrelsen – eventuelt leveret med Deres specifikke budskab. 
 

Størrelsen kan ændres i forhold til antallet af skiver og diameteren af hylder. 
 

Æsker med julekugler kan leveres med budskab som De har behov for. 

 

 

 

 
 

Skilte 

- flotte træskilte med tryk direkte på 3 mm. birkefiner. 
 

Skiltene er trykt som plankeværkbaggrund og farverne passer godt til det moderne islæt, med et udtryk af 
graffiti, genbrug og tilfældighed. Mål: 11,5 x 17,5 cm., samt et lille hul til brug for ophæng. Leveres i sæt á fire 
stk. med assorterede baggrunde. Kontakt os hvis De ønsker andre størrelser eller tekster. 
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Citatkugler eller julekugler 

- med mange muligheder for at tilføre egen tekst og budskab. 
 

Citatkugle. 7 cm. glaskugle med citater.  Hvid mat glaskugle. Teksten trykkes med sort eller hvid. Leveres i 
kolli á fire stk.. 
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  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. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

 
 

Julehjerter 

- med mulighed for tekst og budskab på begge sider. 
 

 
 

Stearinlys med tryk 

- lys med "Verdens Sødeste" tekster leveres i fold af fire stk. Perfekt som gave. Fåes i mange varianter 
og kan leveres med andre tekster. Brændetid: ca. 3 - 13 timer. Størrelse: Str.: 2,3 x 30 cm., 1,3 x 13 cm., 2,4 
x 35 cm., 2,4 x 35 cm..  
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