
  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? 

 

 

Lysbroer og tilbehør 

- til brug på vognparken og på arbejdspladsen. 
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LIGHTBAR 

MINIBAR 

BEACON 

LIGHTHEAD 

TRAFFIC ADVISOR 

COVERT LIGHT 

INTERIOR LIGHTS 

WORK LAMP 

SWITCH 

SIREN 
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Forpligtelse til kvalitet er kernen i JULUENS daglige arbejde. Fra udvikling til produktion er det tydeligt, at der 
lægges stor vægt på vedligeholdende produktkvaliteten, og med ISO 9001 & TS16949 som udgangspunkt er 
kvalitetsprocedurerne på plads for at sikre kvalitetskonsistens på tværs af alle funktioner. Gennem årene har 
JULUEN etableret et meget omfattende testlaboratorium med testfunktioner, der overstiger de af industri-
standarder som SAE og ECE R65 kræver. Hvert nyt produkt testes stringent på alle stadier af produktudvik-
ling inden frigivelse. Strengere teststandarder er etableret internt for ikke kun at opfylde industristandarder, 
men for at sikre, at produkterne konsekvent fungerer godt i brug. 
 

JULUEN er ISO 9001 og TS16949-certificeret og produ-
cere de bedste kvalitetsprodukter til verden. Med mere 
end 25 års erfaring har de ekspertise inden for de fleste 
af de standarder og reguleringer i køretøjsindustrien. 
 
Disse omfatter SAE J845 / SAE J595 / ECE R65 / ECE 
R10 / NFPA 1901 / CA Titel 13 og mere. De har erhver-
vet forskellige indenlandske, amerikanske og europæ-
iske patent for at sikre den tekniske udvikling og har til 
formål at opfylde Deres krav, da man bygger på de 
internationale normer. 

 
 

  

 

- importeres efter opgave. 
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