
  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? 

  

 

Liberty clip4u 
- fra Senator, velegnet med trykt budskab. 
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Charisma krus 
- fra Roubill, velegnet med trykt budskab. 
 
Ungdommeligt krus i lineær design med charmerende runde håndtag og udtryksfuldt udseende. 
 

Dess.: 356160915 
 

Dimensioner: H: 100 mm., Ø 82 mm., 0,25 cl.. 
Materiale: Porcelæn. 
Farve: Hvid. 
Trykmuligheder: Firefarvet tryk. 
 

Antal pr. produktion: 108 - 252 - 500 - 1000 - 2000 

Trykning ved samtidig produktion, pr. styk: 108 - 252 - 500 - 1000 - 2000 
 

Pakning: P1A Papkasse, hvid til et krus. P1b Papkasse, hvid med et vindue til et krus. 
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