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  Korsvang Centret  Giro    16 76 52 44 
  DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 

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.danskerhvervsbeklaedning.dk 
  

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 
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Angli har de sidste 66 år lavet skjorter af høj kvalitet, hvilket har givet en stor viden om både design og 
produktion. Angli´s skjorter holder sig pæne - også efter mange ture i vaskemaskinen. Angli satser på design 
og udvikling af skjorter som altid følger tidens trend. Derfor sendes der hvert år to kollektioner på gaden - 
sammen med et stort program af profilskjorter. Lige fra de klassiske hvide og blå til smoking og mere 
spraglede. 
 
Angli er et sikkert valg. 
Både når det handler om profilbeklædning, skjorten til arbejdsbrug eller til fest. 
Fleksibilitet, service, målrettet produktion, moderne lagerstyring er med til at give alle en god oplevelse ved 
at handle med Angli. 
 
Når man siger Angli, siger man også kunst. 
Det begyndte i 1939 med blot én syerske. Den navnkundige Aage Damgaard startede Angli i Herning 
- på "Den Sorte Fabrik" i Herning og "Den Runde Fabrik" i Birk. Men der stod ikke kun skjorter på 
programmet. 
 
Kunsten spillede fra de første leveår en markant rolle. Indretningen i begge fabrikker bar tydeligt præg af 
familien Damgaards store interesse for kunst. Maleren Paul Gadegaard, der gennem ti år var fastansat som 
kunstner, stod for bygningernes farver og den indvendige udsmykning, mens Carl-Henning Pedersen 
udsmykkede Angli-fabrikkens indvendige runde gård med sin 1000m2 keramiske frise "Fantasiens leg om 
livets hjul". 
 
Angli voksede sig stor. Med 300 ansatte og en daglig produktion på 3000 skjorter blev Angli et stærkt 
brand. I 1974 lukkede "Den Runde Fabrik" og Herning Kunstmuseum flyttede ind. Produktionen af skjorter 
blev samlet i Skjern, der dog ikke hindrede at ånden fra Aage Damgaards dage førtes videre. Som resten af 
tekstilindustrien flyttede Angli produktionen til først Portugal og siden til Polen - stadig med fokus på høj 
kvalitet og flot og behageligt design. I dag laves specialproduktioner på fabrikken i Skjern, og der satses på 
design, kvalitet, service og logistik. 
 
Der er noget om snakken – der skal stå Angli i nakken! 
Se de efterfølgende sider – og forhold Dem til at dette er lagerprogrammet, der oftest kan leveres inden for 
et par dage i alle størrelser. 
 
Har De behov for noget andet, står vi til rådighed med råd og vejledning, eller prøver, udarbejdet efter 
Deres krav og ønske – også med tryk og broderi. 
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