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classic-wear.dk er en setup der beror på de stærkeste mærker indenfor basic tekstiler, udvalgt med det mål
for øje at sikre kvaliteterne og det enkle design leveret i afpassede mængder med en flot og synlig profilering.
Alle produkter er produceret med største omhu under hensyntagen til såvel miljø, optimal komfort, holdbarhed, som kvalitet af metervare. Alle velegnede med tilført trykt, broderet og graveret budskab og logo.
Som udgangspunkt kan vi levere et meste indenfor profil- og fritidsbeklædning, hvilket bl.a. illustreres i det
efterfølgende som kan leveres fra tysk lager, eventuelt tilført transfer- og textiltrykt, eller broderet budskab
efter Deres ønske.

I vort koncept finder de også andre også arbejdsbeklædning, fodtøj, rengøringsartikler, sikkerhedsudstyr,
strø- og reklameartikler og gaver, der til sammen kan supplere og understøtte de fleste situationer, og som vi
kan være til rådighed i forbindelse med trykte og broderede eller prægede budskaber.
Vi råder desuden over faciliteter og kompetencer der gør os i stand til at supportere Dem med alt inden
for skilte og skiltning.
Klik Dem ind på de enkelte sider og find det De aktuelt har interesse i, eller kontakt os for en uddybning.
Der er rige muligheder for at orientere sig om forskelligartede løsninger, hvor de nævnte priser kan indikere
niveauet, ligesom De ved at benytte oplysningerne vil kunne se lagerniveau og mange andre detaljer der er
rare eller nødvendige for en beslutning. Normalt kan artiklerne leveres efter Deres individuelle krav indenfor 5
- 10 arbejdsdage. Med logisering efter aftale.

Klik Dem ind på vore sider og se lidt om mulighederne - eller kontakt os på e-mail eller telefon for et konkret oplæg.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164.htm

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?
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Standardskilte fra lager
- klar til brug, eller til tryk og montering.
Det her illustrerede er eksempler på den mangfoldighed vor online portaler kan tilbyde. Brug linkene for at se
mere, eller kontakt på telefon eller via e-mail for et konkret oplæg med Deres budskab tilført.

Online skiltebutikken - skilteløsninger fra lager, klar til brug.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.sign-city.com/danskerhvervsbeklaedning/default.asp

www.danskskiltereklame.europesigns.com - Promotion- og messeløsninger fra lager og i produktion
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.danskskiltereklame.europesigns.com/

Vista Systemer - aluminiumsskiltning fra lager
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk
> http://www.vistasystem.com/AP/HTML/DanskSkilteReklameAps-126826.html

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?

