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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. 
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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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- nøjagtigt, hvad man forventer af foråret! 
 

Haveelskere vil elske disse solsikker i tindåser, og derigennem vil de endnu mere 
værdsætte reklamebudskabet. 
 

“Tin-o’-green” der indeholder tørv og frø, og som kan påtrykkes med budskab 
eller logo er vort nyeste bud på en vareprøve eller som reklamegave, der kommer 
på markedet lige i den tid, hvor man begynder at gå i haven. 
 

Alle, der har noget at gøre med reklame vil omgående falde for dette produkt. 
 

Prøver kan i nogen grad fremsendes. 
De er meget velkommen til at tage kontakt til os pr. telefon for en uddybning. 
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan 
mixes efter ønske. Har De et konkret behov eller ønske kan vi kontaktes på telefon eller fax, på alle 
hverdage. Normal kontortid mellem kl. 8.00 og 17.00. 
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse, 
fabrik / lager / trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00. 
Alle ordre beregnes med et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes 
gerne i udvalg. Disse faktureres ved afsendelsen. Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt 
gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. Normal levering på lagervarer er 2 - 10 
hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra Østen kan normalt leveres i to 
sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af 
Deres behov ønsker og krav til leveringshastighed. 
 

Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter aftale. 
 

Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
+45 64713608* 


