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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Konfektion i særklasse. 
Nordal er et konfektionsmærke, der går op i perfekt 
pasform og materialet. Højkvalitets jakkesæt til mænd, 
inspireret af den klassiske mand - alt kan normalt leveres 
fra dansk fra lager. 
 

Nordal holder stilen i den klassiske linie, der gør tøjet 
brug- 
bart til alle lejligheder. Udbuddet skifter med sæsonen, 
hvorfor 
det efterfølgende skal ses som eksempler. 
 

En given pris afgives som dagspris og efter tilbud. 
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Standardstørrelse: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 58, 60, 62, 64, 66 
- Se målskemaet nederst på siden. 
 

Dess.: 129804903 
 

Combi-habit 
 

Kvalitet: 43 % uld, 53 % polyester, 4 % elastan. 
Model: Normal fit. 
Farve: Sort. 
 

Dess.: 129804903 
 

Vest. 
 

Kvalitet: 43 % uld, 53 % polyester, 4 % elastan. 
Model: Normal fit. 
Farve: Sort. 

   

 

Detaljer og formgivning har altid været et kendetegn, og der er modeller for alle typer; mænd, som til 
damer. 
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- til alt dette har vi også skjorter- bl.a. fra Angli, sløjfer og slips , samt tilbehøret. 

 

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