
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

 

 

Mød Roberto Jeans 
- Man designer og producerer 3 brands: Roberto Jeans, Finesmekker og StoneHill, alle produkter der er 
kendt for de konkurrencedygtige priser, den høje kvalitet og en perfekt pasform for den moderne mand. 
Sådan har det været siden 1988 - og det er ikke gået af mode! 
 

Se er udpluk af muligheder her - og på vor hjemmeside. 
 

   
 
Tamaki - langærmet /  
650121 - Grey - Finesmekker 

 
Teddy, langærmet /  
650129 - Mustard - Finesmekker 

 
Tannis - kortærmet /  
650123 - Oliven - Finesmekker 

 

 

 

 

 

 
 
Tannis - kortærmet /  
650123 - Navy - Finesmekker 

 
Talen - langærmet Shirts / 
650120 - Navy - Finesmekker 

 
Tass - langærmet /  
650128 - Lt. Blue - Finesmekker 

 

 

 

 

 

 
 

Fra lager i flere modeller. 
 

Sæsonerne kan afvige fra det 

illustrerede. 

 
Finesmekker Tamaki - langærmet 
- X-size 650121X – Oliven -  
Finesmekker 

 
Tamaki - langærmet  
- X-size / 650121X - Grey 
Finesmekker 

 

 

 

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

> https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/015/sider/015.htm  

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/015/sider/015.htm
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Sheldon - langærmet /  
600190 - Navy 
Roberto Jeans 
 

 
Sheldon - langærmet - X-size  
/ 600190 X - Navy 
Roberto Jeans 
 

 
Samson - langærmet /  
600180 - Navy 
Roberto Jeans 
 

   
 

Serge - langærmet / 600187 - 
Oliven 

Roberto Jeans 

 
Serge - langærmet - X-size / 

600187 X - Oliven 
Roberto Jeans 

 
Severus, langærmet / 600188 - 

Bordeaux 
Roberto Jeans 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Scott, langærmet /  
600185 - Navy - Roberto Jeans 

 

Samson - langærmet /  
600180 - Navy - Roberto Jeans 

 

Salimo, langærmet /  
600178 - Oliven - Roberto Jeans 

 

 

 

 

 

 
 

Salimo, langærmet /  
600178 – Navy - Roberto Jeans 

 

Severus, langærmet - X-size / 
600188 X - Bordeaux 

 

Scott, langærmet - X-size / - Navy 
600185 X - Roberto Jeans 

 

 

 

 

 

 
 

Saladin - langærmet /  
600176 - Blue Denim 

 

Santona - langærmet /  
600156 – Anthracite - Roberto Jeans 

 

Saladin - langærmet - X-size / 
600176X - Blue Denim 

 
Roberto er mærket, såfremt De gerne vil kombinere det praktiske, med det funktionelle. Efterfølgende oplæg 
kan sædvanligvis leveres fra lager i sæsonen. Modeller, kvaliteter og farver afgøres af sæsonen.  Standard-
udvalget beror på jeans, skjorter, t-shirt og overtøj i de klassiske modeller. Denim og Twillbenklæder lagerfø-
res i mange modeller, i stenvasket, lys, mellem og mørk, i op til 3 benlængder. Dertil er der i sæsonen mulig-
hed for at matche dem med et godt udvalg i bl.a. veste, jakker, sweatshirt og skjorter. Ligeledes udbydes et 
rigt og varieret udvalg indenfor såvel manchet- som sportsskjorter, med lange eller korte ærmer - i ensfarve-
de eller mønstrede varianter. Der er gode modeller til både herre og damer, og i nogen grad til børn. Jeans 
størrelserne kan normalt leveres fra størrelse 25" - 48" (64 cm. - 116 cm.), det øvrige sortiment er normalt 
baseret på standardstørrelserne XS - XXL.  
 

Hertil beror sortimentet på gode modeller til voksne mænd. Der er mulighed for at sammensætte Deres øn-
sker individuelt, gerne med logo, trykt eller broderet, efter Deres idé og tankesæt. Se mere på de efterfølgen-
de sider. 
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Regular fit jeans / 260 - 
Stonewash - Roberto Jeans 
 

 
Roberto Jeans Reg. fit - X-size 
Jeans 053 Stonewash 
Reg. fit - X-size / 260 X - 
Stonewash - Roberto Jeans 
 

 
Roberto Jeans Reg. Fit - X-size 
(str. 54-58) Jeans 053 Stonewash 
Reg. Fit - X-size (str. 54-58) / 260 
XX - Stonewash - Roberto Jeans 
 

 

   
 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Super Stonewash - Roberto Jeans 
 

 
Roberto Jeans Reg. Fit Stretch - 
X-size Jeans 056 Black Denim 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Black Denim - Roberto Jeans 
 

 
Roberto Jeans Reg. Fit Stretch - 
X-size Jeans 055 Indigo  
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Indigo (Dk. navy) - Roberto Jeans 
 

 

 

 
 
Roberto Jeans Reg. Fit Twill X-
size Jeans 009 Black  
Reg. Fit Twill X-size / 250 TWX – 
Black - Roberto Jeans 

 
Roberto Jeans Reg. Fit Stretch - 
X-size Jeans 052 Super 
Stonewash - New 17 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Super Stonewash - New 17 
Roberto Jeans 
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Reg. Fit Twill / 250 TW - Black 
Roberto Jeans 
 

 
Reg. Fit. / 250 - Indigo (Dk. navy) 
Roberto Jeans 

 
Reg. Fit Twill / 250 TW - Black 
Roberto Jeans 

   
 
Reg. Fit. / 250 - Super 
Stonewash - New 17 
Roberto Jeans 

 
Roberto Jeans Reg. Fit Twill X-size 
Jeans 009 Black  
Reg. Fit Twill X-size / 250 TWX – 
Black - Roberto Jeans 
 

 
Roberto Jeans Reg. Fit Stretch - X-
size Jeans 052 Super Stonewash 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Super Stonewash - Roberto Jeans 
 

   
 
Roberto Jeans Reg. Fit Stretch - 
X-size Jeans 056 Black Denim 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X 
- Black Denim - Roberto Jeans 

 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Indigo (Dk. navy) - Roberto Jeans 

 
Reg. Fit Stretch - X-size / 250 X - 
Super Stonewash - New 17 - 
Roberto Jeans 

Se meget mere om de aktuelle muligheder på: 

www.5610.eu 
 

www.web-butik.info 
 

https://www.roberto-jeans.dk 
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Ranch chino / 20090 - Bordeaux 
Roberto Jeans 
 

 
Ranch chino / 20090 - Oliven 
Roberto Jeans 
 

 
Ranch chino / 20090 - Navy 
Roberto Jeans 
 

   
 
Ranch chino / 20090 - Dk. 
MUSTARD - Roberto Jeans 
 

 
Wang / 2005 – Blueblack - 
Roberto Jeans 

 
Rabi / 20080 - Dk Sand - Roberto 
Jeans 

   
 
Abott / 250174 - Indigo (Dk. navy) 
Finesmekker 

 
Regular fit jeans / 260 – 
Stonewash - Roberto Jeans 

 
Aulendorf / 250145 - Dark Indigo 
Finesmekker 
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MÅLSKEMA. 
 
Hvis De er i tvivl om, hvilken størrelse De skal have, 
er der hjælp at hente i vort måleskema for henholds-
vis Roberto og Finesmekker. 
 
Og ellers er De velkommen til at ringe eller skrive til 
os på: 
 

64713608*  
 

- eller 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk 
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