
  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? 

  

 

Papirclips 
- eller andre relaterede reklamegaver, i produktion efter opgave. 
 

Vort sortiment rummer enorme muligheder for at levere reklamegaver og strøartikler efter Deres krav. Fra 
lager kan der normalt leveres standardartikler i en given mængde, der kan tiltrykkes, broderes, præges eller 
graveres efter Deres krav. 
 

I produktion kan vi bistå med de fleste løsninger, og såfremt vi kan få beskrevet en opgave vil der, afhængig 
af mængde, kvalitet og budget være uanede muligheder. En given produktion er nødvendigvis ikke afhængig 
af mængden, dog skal der oftest være focus på at en sædvanlig leveringstid kan være fra 3 - 12 uger, fra det 
endelige oplæg er godkendt, frem til leveringen. 
 

 
 

Der ud over kan vi bistå med forskelligartede løsninger inden for såvel smykker, legetøj, nøglebånd, fittings, 
ure, hundetegn, amuletter, emaljemærker, nøgleringe, slipsenåle, reversmærker, etc.… 

 

 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/320/sider/320.htm 
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Form, størrelse, kvalitet og farver afgøres af produktionsmængden og af Deres krav. 
 

 
 

Hundetegn eller amuletter til bl.a. halskæder kan produceres efter opgave. Materiale: Bronze, aluminium, 
rustfrit stål, jern, og andre efter opgave. Der kan graveres, trykkes og emaljeres efter ethvert emne, ligesom 
platineringen kan ske i guld, sølv, nikkel, krom, satin, som mat eller med antik præg. Minimum produktion pr. 
emne er fra 100 - 250 stk., afhængig af krav og motiv. 
 
 

 
. 
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- en anden indgangsvinkel kan være promotion papirclips, der kan leveres efter Deres krav, ideer og forskrif-
ter. Afhængig af krav og udformning vil en produktionsmængde normalt være fra 1000 - 10000 ens enheder 
pr. produktion 
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24,5 x 22 x 0,3 mm.. 
 

 

33.5 x 24 x 0,3 mm.. 
 

30,8 x 14 x 0,3 mm.. 
 

41 x 19 x 0,3 mm.. 

 
 

  

 

 

33 x 19 x 0,3 mm.. 
 

30 x 14 x 0,3 mm.. 
 

34 x 16 x 0,3 mm.. 
 

   
 

 

 
 

  

 
 

 
Send os Deres oplæg - gerne via mail - med angivelse af ønske, form, kvalitet, og evt. budget, så vil vi inden 
for nogle få dage kunne fremlægge et oplæg til vurdering. 
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