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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? 

 

 

Hoptimist med trykt og graveret budskab 
- fra lager og efter opgave. 
 

Hoptimister handler om smil og et lille overskud af energi. Hop på opdagelse i det glædesfyldte univers. 
 

Det hele begyndte med en fugl, så en pige, en dreng og en frø.  
 

I 1968 startede den danske møbelsnedker Hans Gustav Ehrenreich (1917-1984) produktionen af Hoptimis-
ter. Ehrenreich formgav først de kendte Birdies, men allerede i 1969 kom pigen Bimble, drengen Bumble og 
frøen Kvak til verden. Siden er flere figurer kommet til familien, og i dag repræsenterer Bimble, Bumble, Bir-
die og Kvak klassikerne, der startede det hele. Dengang var farverne rød, gul, orange og grøn, men i dag fin-
des det glædesvækkende design i et væld af farver. Bimble kendes på hendes smilende øjne, mens Bum-
bles øjne er opmærksomme og nysgerrige. 

    
 

• Klassiske. 
• Metal. 
• Træ. 
• Malet træ. 
• Supporters. 
• Special. 
• Jul. 
• Påske. 
• byHoptimist. 
• Welcome to Denmark. 
• Conny Brozek. 

 

- mulighederne er uendelige - med tryk og gravering, om ønsket. 
 

Konceptet taler for sig selv, og vi kan medvirke til at sikre synligheden med trykt og graveret budskab, der 
kan tilføres efter Deres krav. Om der er tale om få eller mange er ikke afgørende. Serigrafisk tryk kan tilføres 
i en eller flere farver, som tekst eller ved brug af Deres logo og budskab. Gravering kan udføres traditionelt 
eller i lasergravering, hvor det teknisk er muligt - eventuelt som en kombination af begge teknikker. 
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Metal. 
 

Træ. 
 

Malet træ. 
 

   
Supporters. 
 

Specials. 
 

Smiley. 
 

   
Baby golf. Golf. Roligans. 
 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Ha’ en Hoptimistisk jul. 
 

Nissehuer, julemandsskæg, rensdyr og snemænd. 
Hyggelige komsammener med familie og venner.  Glæ-
de, varme og forventning. Julen er smilenes fest - og 
derfor også Hoptimisternes fest. 
 

Den store familie af Julehoptimister skal nok få smilene 
til at brede sig i den glade højtid. De er oplagte som hu-
moristisk julepynt, men egner sig også fortrinligt som 
værtindegave, adventsgave og mandelgave. For glæde 
er jo en gave.  
 

Skønne julekugler, er også en mulighed, i to forskellige 
størrelser, så både juletræ, middagsbord og vindue kan 
smile om kap med de glade julegæster. 

  

Santa Bimble Santa Bumble 

   

 Påske Bunny. Påske Chuck. Påske Chick. 
 

byHoptimist. 
 

 
 

   
Magnet. Bagtag. Æggeur. 

   

  

Nøglering. Æggebæger. Termokop. Vækkeur. 

- breder hoptimismen ud over nye områder. Med det nye subbrand har Hoptimist lanceret en række produk-
ter, der både spreder glæde, men som også har en funktion. Drik kaffen eller espressoen  
med fornyet glæde, pynt nøglebundtet eller sæt en Hoptimist på en iPhone. Der findes  
masser af muligheder for at sprede Hoptimistens glæ- 
desvækkende design i hverdagen, og flere produkter vil  
løbende komme til. 
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Welcome to Denmark. 
 

Hoptimisterne byder velkommen til Danmark med en række hoppende symboler på verdens gladeste land. 
Fra Dronningens stolte gardere til stærke vikinger, glade Rooligans og fødselsdagsbarnet, der vejrer med vo-
res flotte flag. Fælles for dem alle er netop de rød/hvide farver. De husker os på vores fælles tilhørsforhold og 
minder turisterne om deres dejlige ophold i det høje nord, hvor smilene smitter og fælleskabet skaber sam-
menhold. Nationalsymbolerne er klar til at blive spredt for alle vinde, så den glade danskhed kan inspirere an-
dre. 

   
Rooligan. Viking. Danish Guardsman. 
 

Conny Brozek. 
 

Enkle, ikoniske udtryk er fortsat med til at definere det moderne, stilbe-
vidste hjem. Med Conny Brozek Collection relanceres og videreudvik-
les en dansk designklassiker fra 1960’erne. Conny Brozek (1934-2006) 
var en af 1960’ernes store interiørdesignere. Hans formgivning var i 
tråd med tidens ånd - formerne var runde og dynamiske, og med det 
nye plastmateriale havde han frie hænder til forme, bøje og farvelægge 
sit design på en forfriskende måde.  
 

Med bord-uroen Atomic demonstrerede Brozek en nysgerrig leg med 
materialer, form og bevægelse, som blev anerkendt verden over. Ato-
micuroen blev produceret indtil 1970 og består af en række kugler 
monnteret på en høj, slank fod ved hjælp af svajende fjedre. 
Minimalistisk og dog vilter, rolig og bevægelig på samme tid. Vi har 
både relanceret og videreudviklet den originale uro - Kinetic er den 
forenklede udgave med et mere stiliseret udtryk.  

 

 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/226/sider/226_1.htm 

 

Minimumlevering, 25 enheder pr. opgave. 
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Sæt glæde på dagsordenen og gør virksomheden rigere på smil. 
 

Spred den danske (h)optimisme til alverdens skriveborde.  
Uanset nationalitet har Hoptimisterne den ønskede effekt - de frembringer et smil og måske en lille latter. 
Designet er originalt, faktisk helt tilbage fra 1968 og præcis som dengang produceres Hoptimisterne i Dan-
mark, hvor hver eneste figur bliver samlet i hånden. Træhoptimisterne er dansk kunsthåndværk. Fremstillet i 
majestætisk eg med et strejf af wenge, udstråler de den skandinaviske streg, vi som nation er verdenskendt 
for. Uanset model eller materiale er gaven unik - nøjagtig som det samarbejde, den arbejdsindsats, de værdi-
er eller de nøgleord I ønsker modtageren af Hoptimisten skal blive mindet om. 
 

 

En Hoptimist skaber glæde og stærke relationer. 
 

Med en glædesspreder på skrivebordet er der kor-
tere til de sjove ideer, til den varige relation og til de 
gode resultater. 
 

Hoptimist hylder den positive tankegang og er i sig 
selv et symbol på tre stærke værdier: optimisme, 
glæde og troen på muligheder - værdier, alle kan 
relatere til og oftest gerne vil associeres med. 

 

En Hoptimist er en varig gave, der spreder glæde, hvor end den ender. Den kan sammenkobles med et væld 
af egne værdier, vinkler på en opgave, et tema for et seminar o.s.v.. Budskabet bliver endnu mere effektfuldt, 
når Hoptimisten er flyttet ind på kundens skrivebord, hvor den bliver et konstant minde om f.eks. glæderne 
ved netop jeres samarbejde. Vi vil gå så langt som at påstå, at Hoptimist er Danmarks gladeste gave - også 
med Deres diskrete budskab tiltrykt eller graveret. 
 

 

 

 

Fra lager og efter opgave, 
med logo og budskab tilført. 
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- til alle lejligheder. 
 

 
 

- til alle årstider. 

 
 

 

Lad os give et bud på Deres næste opgave. 
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