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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. 
 

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? 

 

 

 

Universitetshue og kappe 

- leveret fra lager, efter opgave. 
 

Universitetshuer og kapper kan som illustreret herunder sædvanligvis leveres fra lager, og kan eventuelt 
kombineres med trykt eller broderet budskab, der tilføres efter opgave. Der findes huer og kapper til alle vi-
deregående uddannelser; kandidat, bachelor, master, professions bachelor, eksamineret ingeniør, jura, er-
hvervsøkonomi, MBA, økonomi, sociologi, ledelse, business, sygeplejerske, journalist, lærer, dyrlæge, og så 
videre.  Uniformen er af høj kvalitet, og er professionelt syet. Afhængig af sæsonen kan det meste leveres 
med kort varsel, i større mængder efter aftale 

Ved en samlet levering af: 

 

HUE: 

1 enhed. 20 enheder. 30 enheder. 40+ enheder. 

 

Hue, one size Kr. 239,20 Kr. 232,05 Kr. 227,25 Kr. 220,05 
Hue, luxus Kr. 358,00 Kr. 345,30 Kr. 340,10 Kr. 329,40 
 

BACHELOR: 

    

Kappe Kr. 460,00 Kr. 446,20 Kr. 437,00 Kr. 423,20 
Kappe + Hue, one size Kr. 540,00 Kr. 523,80 Kr. 513,00 Kr. 496,80 
Kappe + Hue, luxus Kr. 628,00 Kr. 609,20 Kr. 596,80 Kr. 577,75 
 

KANDIDAT: 

    

Kappe Kr. 558,00 Kr. 539,30 Kr. 530,10 Kr. 413,40 
Kappe + Hue, one size Kr. 598,40 Kr. 580,45 Kr. 568,50 Kr. 550,50 
Kappe + Hue, luksus Kr. 708,00 Kr. 686,80 Kr. 672,80 Kr. 651,40 
 

MASTER: 

    

Kappe Kr. 520,00 Kr. 504,40 Kr. 494,00 Kr. 478,40 
Kappe + Hue, one size Kr. 598,40 Kr. 580,45 Kr. 568,50 Kr. 550,50 
Kappe + Hue, luksus Kr. 678,00 Kr. 655,75 Kr. 644,00 Kr. 623,75 
 

PROF. BACH: 

    

Kappe Kr. 460,00 Kr. 446,20 Kr. 437,00 Kr. 423,20 
Kappe + Hue, one size Kr. 548,00 Kr. 531,60 Kr. 520,60 Kr. 504,20 
Kappe + Hue, luksus Kr. 638,00 Kr. 618,90 Kr. 606,10 Kr. 587,00 
 

PhD: 

    

Kappe Kr. 558,00 Kr. 539,30 Kr. 530,10 Kr. 513,40 
Kappe + Hue, one size Kr. 620,00 Kr. 601,40 Kr. 589,00 Kr. 570,40 
Kappe + Hue, luksus Kr. 708,00 Kr. 686,80 Kr. 672,80 Kr. 651,40 

Opbevarings- og gaveæske. 
Alle huer og kapper bliver leveret i en gave- og opbevaringsæske. 
 

Alle priser dagspris, med forbehold for trykfejl og ændringer, eksklusive moms og leveringsomkostninger. 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Huer er garneret med kvast i relevante farver, og for at sikre en seriøs levering bør vi kende den ønskede 
farver, samt den linie hue og kappe tilhører. 
 

Farven på huen er kulsort og teinten er helt mat. Designets kendetegn er det kvadratiske look, med en knap 

placeret i centrum, hvorfra en kvast er fæstnet, som hænger ned langs siden. Farve på kvast: Bordeaux. 
Brun. Grøn. Grå. Gul. Guld. Hvid. Isblå. Kobber. Kongeblå. Lime. Magenta. Mørkeblå. Mørkegrøn. Orange. 
Sort. Sølv. Turkis. Æble. Lilla. Lys lilla. Purple. Rød. Lyserød. Skarlagen. 
 

 

 
 

 

Kandidatkappen, sammen med universitetshuen, er brugt i forbindelse med afsluttet uddannelse som kandi-
dat, bachelor, master og professions bachelor. Sort lang kappe med lange ærmer, med vidde forneden, der 
slutter som et slæb i en flot udgave, hvor pasform og design er skabt med bærestykke og folder i gammel en-
gelsk stil. Kappen kan leveres i specialudgave med silkekantbånd i enhver ønsket farve, efter opgave og 
tilbud. 
 

Ved en given bestilling har vi behov for at kende brugerens fulde højde, hvilket vil sikre at vi, ud fra gradens 
model og skæring, kan levere den rette størrelse. Størrelse, kappe: XS – XXL.  Størrelse, hue: S - XL 
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