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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? 

 

 

Drikkevand, kildevand eller logovand, 
- med logotryk, velegnet som hverdag, møder, promotion og til reklamebrug. 
 

Drikkevarer med logo er en anderledes måde at sikre et brand på, og ikke dyrere end de kendte brands på 
markedet. 
 

Alt er muligt, idet det kun er fantasien der sætter grænser for et design, hvor farvevalg, mønster, billeder, 
logo, skrifttyper fremstilles digitalt efter de givne krav og ønsker. Vi står til rådighed for at udarbejde et 
design, det står dog frit for Dem at anvende vor designskabelon til brug for den endelige proces. 
 

Her et par eksempler som vi gerne udarbejder et konkret oplæg på. 
 

Alle illustrerede priser er baseret på dagspris, inklusive opsætning efter en rentegnet fil, administration og 
miljøafgifter, dog eksklusive fragt, pant og moms. 
 

Vand med logo kan bl.a. bero på: 
 

Tupe flaske, 0.5 liter. Mini flaske, 0.33 liter. Bone flaske, 0.5 
liter. Longneck flaske. 0,43 liter. Comfort flaske, 0.5 liter. 
Penta flaske, 0,5 liter. Petit flaske, 0,30 liter. Eksklusiv 
glasflaske, 0.75 liter. 
 

Levering kan ske i følgende mængder: 1/4 palle, 378 flasker. 1/2 
palle, 648 flasker. 1 palle, 1512 flasker - i større mængder, efter 
opgave. 

  

 

 

Praktisk information: Holdbarhed: 18 måneder. 8 forskellige lågfarver. Design af label udføres uden bereg-
ning. Levering: Normalt 14 - 20 arbejdsdage fra modtagelse af en godkendt korrektur, ekspreslevering; 5 - 7 
arbejdsdage. CO2-Neutralt produceret. Normal leveringstid: 14 - 20 arbejdsdage, efter modtagelse af en god-
kendt korrektur og betaling. Ekspresproduktion: 5 - 7 arbejdsdage, imod et tillæg. Vand med brus, kan 
leveres fra en palle, mod et tillæg på kr. 1,00 pr. flaske. Pant pr. flaske, for tiden for glas, kr. 0,80 - for plast 
kr. 1,20. Fragt, i Danmark, til alle brofaste øer, kr. 450,00 pr. palle. Vi kan direkte i Danmark, Sverige og 
Tyskland. Alle nævnte priser beror på dagspris, eksklusive moms.  
 

Tubeflaske, 0.5 liter 
- er en anderledes måde at brande sig på. Denne vandflaske er populær til messer og kundemøder hvor et 
budskab. 

 

 

 

- Kildevand som markedsføringsværktøj - effektiv og moderne kommunikation. 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/110/emner/110_2/19/100%20%25%20genbrug_.jpg
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/110/emner/110_2/19/100%20%25%20genbrug_.jpg


  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? 

 

 

 
 

Mini flaske, 0.33 liter. 
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Bone flaske, 0.5 liter. 
 

  
 

  
 
 

Longneck flaske, 0.43 liter.   
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Comfort flaske, 0.5 liter. 
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Gourmet flaske, 0.5 liter.  
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Penta flaske, 0,5 liter. 
- med denne Logovand Penta flaske 0,5 L for De en logovand der skiller sig ud. Denne vandflaske er 
populær til messer og kundemøder hvor et budskab eller firmanavn klart kommer frem. 

 

     

 

 Pris pr. flaske, 0,50 liter logovand. 

 1 palle =      1820 flasker  =  kr. 3,25 pr. flaske. 
  2 paller  =      3640 flasker   =   kr. 3,10 pr. flaske. 
  3 paller  =      5460 flasker  =  kr. 2,80 pr. flaske. 
  4 paller  =      7280 flasker =  kr. 2,75 pr. flaske. 
  5 paller  =      9100 flasker  =   kr. 2,65 pr. flaske. 

 

 

Petit flaske, 0,30 liter. 
Aqua d’Or-kilden kan spores tilbage til slutningen af sidste istid for over 10000 år siden, da gigantiske 
gletsjere i Danmark begyndte at smelte til perfekt, rent vand. Kilden ligger i 160 meters dybde, beskyttet af 
uberørt dansk jord. Hver dråbe er blevet filtreret gennem 300 år, hvilket sikrer den unikke renhed. 
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Pris pr. flaske, 0,30 liter logovand. 

 1 palle =      2340 flasker  =  kr. 3,20 pr. flaske. 
  2 paller  =      4680 flasker   =   kr. 3,05 pr. flaske. 
  3 paller  =      7020 flasker  =  kr. 2,75 pr. flaske. 
  4 paller  =      9360 flasker =  kr. 2,75 pr. flaske. 
  5 paller  =   11700 flasker  =   kr. 2,75 pr. flaske. 

 

Eksklusiv glasflaske, 0.75 liter. 
- er helt unikt produkt, med en enestående mulighed for at sikre et brand der ofte ses brugt i 
restaurationsmiljøet, på hoteller og i cafeer. Med logovand i glasflaske får De en Gourmetvand med 
logo, der skiller sig ud.  

 

  
 

 Pris pr. flaske, 0,75 liter logovand. 
  

 1 palle =      630 flasker  =  kr. 10,00 pr. flaske. 
  2 paller  =    1260 flasker   =   kr.   9,00 pr. flaske. 
  3 paller  =    1890 flasker  =  kr.   8,50 pr. flaske. 
  4 paller  =    2520 flasker =  kr.   8,00 pr. flaske. 
  5 paller  =   3150 flasker  =   kr.   7,50 pr. flaske. 
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Kontakt os hvis De vil vide mere - også når det vedrører kølere og tilhørende dekoration. Vi gør opmærk-
som på at alle tøndekølere er til kommercielt brug og derfor ydes der kun 1 års reklamationsret fra importø-
rens side. Reklamationsretten gælder fra leverings dato. *Bemærk at vi anvender en velegnet folie på produk-
terne, den kan dog være vanskelig at montere tætsluttende i top og bund.  
 

CDF-serien er en serie kompakte, lette kølebokse, som kan tages med. Disse kølebokse er ekstra smalle 
og kræver meget lidt plads, og de har høj ydeevne med et minimalt strømforbrug. De har elektronisk termo-
stat med digitalt temperaturdisplay. 
 

Dometic CoolFreeze CDF 11 Dometic CoolFreeze CDF 18 Dometic CoolFreeze CDF 36 
 

 

 

 

 

 
 

Tøndekøler. 
85 liter. 

Tøndekøler. 
65 liter.   

Tøndefryser. 
85 liter. 

Tøndekøler 
display. 
55 liter.  

Tøndekøler 
med bord. 
40 liter.   

  

  

 

    
 

Tøndekøleren, eller Can Cooler, rummer 40 liter, er med 2 delt vippelåg, hvid inderbeholder, monteret med 

hjul, kan dekoreres efter Deres krav. 
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