
  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? 

  

 

Pantone Universe - keramikkrus 
- lækre, enkle, smukke krus til daglig brug. 
 

Velegnede med tiltrykt budskab, som gave eller som en del af en Branding.. 
Format: 85 x 85 x 98 mm., 375 ml.. 
 

 

 

 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/392/sider/392_12.htm
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Espressokop 

Føj espressos glæde ved at nyde den fra lyserøde [PANTONE 182] eller grønne [Pantone 578] håndlavede 
espressokopper. Vælg en farve for at indstille den rigtige stemning til ethvert møde. 

 

 
 

 

 
 

Te kop 
Dampende varm te i disse store håndlavede tekopper vil give liv til ethvert møde, især i mørkeblå [PANTONE 
289] eller rød [PANTONE 2035].
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- Pantone er også meget andet… blandt andet farvekort, vifter og bøger. 
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”To Go Cup” 
Nyd en farverig start på dagen med to-go-koppen i en af otte farver, for eksempel den petroleumsblå [PAN-
TONE 2150]. Det smarte design sikrer, at at næsen ikke kommer i vejen, når De nipper til drikken. Stål, PP, 
silikone. Format: 75 x 75 x 164 mm., 430 ml.. 

 

 
 

Drikkeflasken ”Tritan”. 

Hold Dem hydreret med denne flaske, og skil Dem ud ved at vælge den i f.eks. bordeaux [PANTONE 299]. 
Dess.: 392181010. Folieret, PP med stålafdækning. Format: 62 x 62 x 220 mm., 500 ml.. 
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Drikkeflaske i stål. 
Vælg den holdbare stålflaske, der tiltrækker opmærksomhed, især i lysende gul [PANTONE Yellow 012]. 
Med en kapacitet på 630 ml, sikre de Dem hydreret. PP og Stål. Format: 74 x 74 x 190 mm. 630 ml.. 

 

 
 

- eller… 
 

Booklets, Notebook S, Notebook L, Eraser, Pencils, Pencil cup, or Note pads. 
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- og … 
 

 
 

 
 

Keychain S, Keychain L. 
Nylon, metal, 180 x 33 mm. og 480 x 33 mm.. 
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- eller kortholderen. Organiser kredit- og visitkort ved hjælp af farver. Hvad med en intens rød [PANTONE 
2035] eller en klassisk sort [PANTONE 419]. 
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