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Xplor kan, vil, og gør det …
- skaber overtøj ud fra kreative idéer, også i eget design.
Udviklet med sigte på tøj af høj kvalitet, der er tilpasset Deres individuelle krav.
Grundidéen er at skabe produkter af højeste kvalitet med fokus på funktionalitet og pasform.
En indstilling der siden starten har sikret et godt fodfæste på markedet for profilbeklædning
og tøj til store størrelser både i Danmark og udlandet.
Workable er profiljakker, som er blandt markedets bedste og mest konkurrencedygtige.
Jakkerne har en række funktionaliteten, der opfylder Deres behov for både komfort, pasform og fleksibilitet. Xplor jakke følger desuden tidens tendenser, så De altid kan føle Dem
velklædt både på jobbet og i fritiden.
Som en af de nyere indgangsvinkler er alternativet til den aftagelige fleece inderjakke i
dessin 99044 / 99045.
Jakken er lavet i mini ribstop med vandafvisende overflade, med varmt fleece foer i
kroppen. Det er tydelige reflekser på bryst, ryg og ærmer og plads til logo både foran og
bag. Jakkerne kan lynes ind i skaljakken eller bruges som selvstændig jakke.
Jakken lagerføres i størrelse XS - XXXXXXL

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/059/sider/059_1.htm

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
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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I et innovativt design med fokus på funktion og ansvarlighed skabes de enkelte produkter, der kan leveres i
farver, kvaliteter og modeller, der harmonerer med virksomhedens profil og funktioner. Lagerprogrammet
sikrer korte leveringstider. De nøje udvalgte materialer, spændende detaljer, den grundige forarbejdning og
de gode pasformer sikrer et produkt, der er kvalitetssikret til dagligt brug.
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En væsentlig del af produktudviklingen sker gennem dialog med brugere, i focusgrupper og de
ambassadørkunder der er en vigtig del af programmets tilblivelse. Xplor leveres i størrelse XS til 6XL.
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XPLOR udvikler arbejdstøj og uniformering med fokus på komfort og sektorernes krav om optimale arbejdsbetingelser for brugeren.
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XPLOR forsøger at tage ansvar over for både miljø og mennesker i produktion, og tilstræber at imødekomme realistiske krav, i et på mange måder at gennemarbejde funktionelt.
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