Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

- EMGJ Holding Aps.

Back to school
- fra ID, er en sæsonkollektion, særlig velegnet med trykt og broderet budskab.
Alt kan leveres i de mængder som De ønsker det, gerne med tilført tryk eller broderi, hvor det er muligt. Der
er ingen minimumskrav og budskab eller tekst kon kombineres med artiklerne som De har behov for.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/069/sider/069_0.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

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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Det øvrige sortiment kan se i katalogerne - online og hardcopy:
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Movement looks good
Indenfor løb har vi markedets mest eksklusive løbetøj i form af mærket GEYSER. Mærket er udviklet til den
kræsne løber, der ikke vil nøjes med det næstbedste, uanset om det handler om udstyr eller udfordringer.

Dressed to run
Sportstøj med høj komfort og funktionalitet er vigtigt, når der skal præsteres. Disse produkter er designede
og udviklede ned til den mindste detalje, og kan tilfredsstille sportsfolk og aktive mennesker uanset vind og
®
vejr. ID har et bredt udvalg af sportsprodukter, som henvender sig til flere sportsgrene, så uanset om det er
individuel eller holdsport, vil de finde alle mulighed for at kunne præstere det bedste - også i pr-mæssig forstand, med tryk eller broderet budskab.
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