
  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? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/broderi/023/sider/023.htm 
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Som en minimumsbetragtning er 4 - 5 mm. høje bogstaver det optimale. Store tekster og logos er ikke altid egnede på tynde artikler, 
der er tryk bedre løsninger. Størrelsen på et givent broderi betyder meget for det færdige resultat. Brystmærker bør være maksimalt 12 
- 13 cm. i bredden og op til 5 - 6 cm. i højden. På fronten af caps er gyldige broderi-løsninger normalt berammet til 12 - 13 cm. i bred-
den og 5 - 6 cm. i højden, nakkeområdet på 6 - 7 cm. i bredden og 2 - 3 cm. i højden. Et givent logo placeret på en ryg bør ikke over-
stige 27- 30 cm. i bredde eller højden. T-shirt bør ikke broderes hvis vægten (tykkelsen) er under 200 gram2 - og bør da ikke være på 
mere end 29 cm., da anbefaler vi bl.a. transfertryk. 
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