
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

 

 

Classic-wear.dk - Seidensticker 
- til job, fritid, og til fest eller som reklame, med tryk eller broderi. 

 

 
 

Seidensticker, tysk kvalitet - europæisk pasform.  
 

 

Seidensticker = Perfektion. 
Seidensticker er Tysklands mest berømte skjortemærke, og er en af de førende producenter af 
kvalitetsskjorter og bluser i Europa. Seidensticker skjorter og bluser er grundlagt af Seidensticker Group i 
1919, med kombinationen af tradition og modernitet. Med stor lidenskab er der skabt produkter, der optager 
den nuværende stil uden at udfordre til hurtige trends. Seidensticker står for stil, smag og attitude.  
 

Varemærket positionerer sig i det formelle og semi-formelle segment med forretningsmæssige og festlige 
udseende, samt sofistikerede muligheder for enhver lejlighed.  
 

- her illustreres et par eksempler - den øvrige kollektion kan ses på classic-wear.dk og i kataloget 
 

 
 

Bedste kvalitet, perfekt pasform og stilfuldt udseende: 
Den sikre stil gør hver Seidensticker skjorte umiskendelig. Stoffer i høj kvalitet, sofistikerede udskæringer, og 
førsteklasses håndværk karakteriserer oplevelsen. Fine strukturer og et bredt spektrum af klassiske designs 
danner grundlaget. Nuværende trends sætter accenter. Emner på højere niveau overføres i den respektive 
sæson. Fine kjoleskjorter fuldender tilbuddet elegant. 
 

Den moderne til forretningsbrug. 
Grænserne mellem forretning og afslapning bliver mere og mere gennemtrængelige. Seidensticker 
oversætter det udseende i sine skjortekollektioner.  
 

 

Se de mange muligheder på www.classic-wear.dk hvor brands til job, fritid, og til sport og reklame findes. Et 
koncept der beror på mange mærker, modeller og farver, i et væld af varianter, til børn og voksne. 
 

Alt kan leveres med broderi og trykt budskab, i små og større mængder, efter Deres ønske og krav. 
De fleste artikler kan leveres fra lager, eller kan hjemtages med et kortere varsel. 
 

 

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164_5.htm

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
https://shop.classic-wear.dk/index.php?lang=3&cl=search&searchparam=Seidensticker
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164%20bags2GO%20-%20tasker%20i%20en%20uendelighed%2018.pdf
http://www.classic-wear.dk/
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/164/sider/164_5.htm
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Black Rose. 
Den sorte rose er ikonet for mærket Seidensticker. Som en subtile genkendelsesfunktion på ærmernes 
slids, eller på brystet, samt i blusens mærkning, understreges det sofistikerede mærkeindstilling.  

 

Strygefri skjorter. 
Seidensticker bragte i 1957, som en pioner, den strygefri skjorte på markedet. I dag overbeviser 
varemærket med sin brede vifte af strygefri- og strygelet skjorter i den bedste kvalitet en unik 
slidoplevelse. 
 

Passer til trøjen. 
Den flankerende rækkevidde omfatter strik trøjer, slips, slips, lomme kvadrater, manchetknapper, 
grundlæggende t-shirts, boxer shorts og strømper. 

     

Perfekt pasform. 
Seidensticker står for perfekt pasform. Den perfektionerede snit er resultatet af årtier med kontinuerlig 
udvikling af skræddersyning. Med passerne XSlim, Slim, Skræddersyet, Moderne og Komfort, tilbyder 
Seidensticker fem præcist bearbejdede snitvarianter. 
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Krave og manchetter 
Afslappet, sporty, forretningsmæssig eller aften elegant - kraven afgør stilen. Seidensticker skjorter er 
tilgængelige i forskellige kraveformer og en række kravebredder: fra Kent-, Button down-, haj- eller stand-up 
krave, til den festlige knækflip. Ligesom kraven er manchetten stilistisk. Afhængigt af anledningen og kravet 
er der silketrøjer med eller uden manchetter. Uanset om det er breddejusterbare varianter - tilbuddet 
imødekommer enhver forventning. 
 

     

Mens Shirt Slim Fit Longsleeve. 
 
 
Seidensticker. 
 
Dess..: SN675198 
Prod.-nr.: 675198 
 
Vægt i gram/m²: 120 gram/m². 
Sammensætning: 100 % bomuld. 
Størrelse: 36 - 45 

 

  
• Seidensticker herreskjorte lavet af 100 % bomuld med brystlomme. 
• Strygefri. 
• Kent krave. 
• Justerbar bredde dobbeltknaps manchet (hjørne combi manchetter). 
• Rygsyning for en skræddersyet pasform. 
• Sort Rose symbol på øvre ærme. 
 

Ærmelængder. 
Ud over kraven og manchetten, afslutter ærmerne den perfekte pasform og længden er forskellen. 
Seidensticker tilbyder både ekstra lange og ekstra korte ærmer. 
 

Damebluser. 
Blusesegmentet omfatter et moderne, stilistisk og sofistikeret sortiment, der kombinerer modeekspertise, 
kvalitet og perfekt pasform. Farve- og trendtemaerne tilbydes i forskellige temaer. "Forever Pieces" og "New 
Basics" fokuserer på klassikere som den hvide skjorte i mange variationer. 
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Womens Blouse Slim Fit Shortsleeve. 
 
Seidensticker. 
Dess.: SN080614 
Prod.-nr.: 080614 
 
Vægt i gram/ m²: 120 gram/m²  
Sammensætning: 100 % bomuld. 
Størrelse: 34 - 46 

 

• Seidensticker dame bluse lavet af 100 % bomuld. 
• Strygefri. 
• Kent krave. 
• Dobbelt knap manchet. 
• Syning til en skræddersyet pasform. 
• Halværmet. 
• Sort Rose symbol på forsiden.  

 

Sæsonmæssige temaer. 
Romantiske toner som rosé eller khaki dominerer universitetets område. Hoved- og accentfarver danner en 
harmonisk helhed. Blomsterbilleder og grafiske minimaltryk fuldender farvebilledet. Casual skjortebluser og 
slanke forretningslinier, med broderede blomster, giver geninterpretationer af populære klassikere. Farverne i 
den indiske sommer er grundlaget for høstens temaer. Stilarter spænder fra legesyg til feminin til ligefrem. 
Varmt vinterrøde kombinerer og fuldender mulighederne. 
 

Som forberedelse til den kommende festsæson tager "Black" føringen som den centrale farve. Højdepunkter 
omfatter en række forskellige tryk, især på viskose. Fløjl forbedrer sæsonen som en accent til flydende satin. 
 

"Forever Pieces". 
De koncentrerede varianter af hvide bluser, understreges af mode til femininitet. Tre højkvalitets stofkvaliteter 
dækker alle moderne behov. 
 

"New Basics" indeholder klassikere, samt højdepunkter, i en bred vifte af farver og design. Egenskaber 
spænder fra viskose og satin, til poplin med stretch. 
 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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