
  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? 

 

 

Spejle og andre relaterede artikler 
- som firmagave, eller blot til hverdagsbrug, fra lager og i produktion. 
 

 
 

Her illustreres et udpluk af de lagervarer der sæsonvis kan tilbydes. 
 

Alternativt kan produktioner i små og større sammenhænge leveres efter opgave, alt sammen med tilført lo-
go og budskab efter Deres ønske og krav. 
 

Se meget mere om mulighederne på vor promotionside hvor mulighederne beskrives for levering af reklame-
artikler, beklædning, gadgets, elektronik, og sæsonvarer, der kan leveres fra lager indenfor et par arbejdsda-
ge. Alt kan om ønsket leveres med budskab og logo i de mængder der kan være behov for. 

 

 
 

 
 

Se også de mange muligheder for små eller større leverancer i vort online-katalog.  
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Alternativt kan vi efter opgave producere det De har behov for.  
 
 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039_2.htm 
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Categories - Designed by Toppoint 
Bags – Doming - Drinking & Eating - Electronics & Mobiledevices - Funny Holland Collection – Giveaways - 
Health, lifestyle & Events – Lighters - Office & Business - Selling Tools – Sustainability - Writing Instruments 
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