
  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? 

 

 

Microfiberklude 
- i produktion, efter opgave. 
 

Funktionstilpassede, håndlavede microfiberklude med digitalprint, i standardstørrelser og efter Deres 
krav. Indpakningsmuligheder: Genanvendelig selvklæbende PP-polypose. Genanvendelig transparent PVC-
pose med overlapning. Trykt pap, præsenteret i en selvklæbende PP-polypose, med valgfri tilpasset etiket-
tering. 
 

Rengør linser, it-udstyr, briller og andre sarte overflader. 
Produceret med maksimal blødhed i 80 % polyester og 20 % polyamid. Strukturen af disse mikrofiberklude er 
specielt designet til effektivt at fjerne snavs, og pletter på linser, skærme og andre sarte overflader. Fnugfri 
og miljøvenlig · specielt designet til brug på tørre overflader eller med minimal mængde væsker. 
 

Produktionsmængder fra 250 - 500 enheder, afhængig af design og krav til størrelse. 

Standardstørrelser: 10 x 15, 15 x 15, 15 x 18, 16 x 21, 18 x 18, 30 x 30 og 40 x 40 cm., som ”sky”, firkant 
og rund. Der kan være små variationer i placeringen af design, logotyper, linjer, præg. Håndvask separat før-
ste gang i mildt rengøringsmiddel. 
 

   
 

Ipad rengøringsklud. 
16 x 21 cm.. 
Afrundede hjørner. 
Pakket i PVC-pose. 

 

Rengøringsklud. 
10 x 15 cm, 
Zig zag kantet eller afrundede hjørner. 
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Ipad rengøringsklud. 
16 x 21 cm.. 
Rundede hjørner. 

 

Rengøringsklud. 
18 x 18 cm. 
Afrundede hjørner. 

 

 

 

 

Rengøringsklud. 
40 x 40 cm.. 
Zig zag kanter. 
Pakket i polypose. 

Ipad-rengøringsklud. 
16 x 21 cm.. 
Afrundede hjørner. 

En effektiv reklamegave, fuld af muligheder. 
 

  
 

Rengøringsklud. 
40 x 40 cm.. 
Zig-zag kanter. 

 

Rengøringsklud. 
40 x 40 cm.. 
Zig zag kanter. 
Pakket i polybag. 
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Andre trykmuligheder: 
 

  

  
 

Varmepræg på en side. 
Maksimalt areal: 10 x 15 cm.. 

 

Silketryk i en eller flere farver på en side. 
Maksimalt areal: 25 x 25 cm.. 

 

 
 

Pantone®-referencerne er vejledende. Der kan være farvevariationer og forskelle mellem stof- og skærm-
farve. 
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Indlægsmuligheder: 

 

 
Selvhæftende PP polypose  
- i forskellige størrelser, efter opgave. 

PVC-pose med overlap  
- genanvendelig og gennemsigtig 

 

 

 

 
Printede kort 
-  fire-farvet digitaltryk på en side. 
Pakket i selvklæbende PP polypose. 

Printede foldbare kort 
-  fire-farvet digitaltryk på en side. 
Pakket i selvklæbende PP polypose.. 

 

 
 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_2.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_2.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_2.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_2.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_2.htm


  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? 

 

 

- eller et par eksempler, der kan produceres efter opgave 

- med priseksempler, eksklusive fragt, alle er baseret på dagspris og uden forbindende. Leveringstid: Normalt 
op til 14 arbejdsdage. Betaling ved ordreafgivelsen. 
 
Dess.: 08316PMTGUP2436 
 

Giant Ultra Plush Microfiber. 
 

Format: 24 " x 36" 
- alternativt i 16" x 16" og 16" x 24". 
Farve: Blå, gul. 
Blanding: 80 % Polyester, 20 % Polyamid. 
Denier: .1 - .2 
Vægt: 400 gram/m2. 

 

Kanter: Overlock. 
Størrelse på tryk: Lille - ca. 4" - alternativt: Medium - ca. 6", Stor - ca. 8" - der kræver en efterberegning. Tryk 
og placering: Højre hjørne - andet efter aftale. Info: Ønskes ophængsstrop, tillægges kr. 4,00 
 

Giant Ultra Plush Microfiber Håndklæde 
- er et stort håndklæde, hvis De har brug for et stort microfiber håndklæde til at tørre biler, lastbiler, både eller 
RV'er. Det er yderst pænt og super blødt. Det er et tosidet microfiber håndklæde, den ene side har en kortere 
frotté-typen og den anden er en ultra plush frotté microfiber, fremstillet af vævet polyester og 
polyamidblanding. Disse mikrofiberhåndklæder består af hundreder af tusinde delte fibre, som gør det muligt 
for klæderne at rense aggressivt uden at være slibende. De åbne rum i fibrene giver håndklæderne mulighed 
for at absorbere og holde væske, hvilket gør det godt at tørre uden at efterlade streger. Kanterne er bundet af 
blødt sort materiale, som forhindrer håndklædet i at spole, selv efter mange års brug. Bindingen forhindrer 
også håndklædet i at ridse, selv de mest delikate malede overflader. Disse håndklæder kan tåle hundreder af 
vaske. Microfiber frigiver også væske lettere end bomuld, hvilket betyder en mindre indsats, når der skal 
tørres. 
 

Priseksempel pr. stk., ved en samlet produktion og levering af 100 - 499 stk., kr. 146,06 
Priseksempel pr. stk., ved en samlet produktion og levering af 500 - 999 stk., kr. 106,76 
Priseksempel pr. stk., ved en samlet produktion og levering af > 1000 stk.,  kr. 98,28 
 

 

 
Dess.: 08316PMT1616 
 

Pro Multi-Surface Microfiber. 
 

Format: 16" x 16" 
- alternativt i 8" x 8", 12" x 12" og 16" x 24".  
Farve: Blå, Grå (midlertidigt udgået), Grøn, Rød, 
Hvid, Lilla, Lyserød, Orange, Gul. 
Blanding: 80 % Polyester, 20 % Polyamid.  
Denier: .1 - .2 
Vægt: 300 gram/m2.  
Kanter: Overlock. 

 

Størrelse på tryk: Lille - ca. 4". 
- alternativt: Medium - ca. 6", Stor - ca. 8" - der kræver en efterberegning. 
Tryk og placering: Højre hjørne - andet efter aftale. 
Info: Ønskes ophængsstrop, tillægges kr. 4,00  
 
Pris pr. stk., ved en samlet produktion og levering af 100 - 499 stk., kr. 22,82 
Pris pr. stk., ved en samlet produktion og levering af 500 - 999 stk., kr. 19,11 
Pris pr. stk., ved en samlet produktion og levering af > 1000 stk.,     kr. 17,45 
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