Dansk Erhvervsbeklædning aps.
Dansk Skilte Reklame aps.

SE-nr. 34 04 62 63

Bank 4865-869565830

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

Casual sko fra Jobber og Haix.
KVALITET - FUNKTIONALITET - KOMFORT - Fodtøj til hverdag og fest.

Haix Dakota Low, sort.
Dess.: 20390105501
Moderne sko fra Haix, udført i en lækker skind og god afvikling i
sålen.
• Lækker jobsko • Let og behagelig sko • Vandtæt sun reflect skind
• Perfekt åndbarhed • Gore-Tex 4 lags membran • Super pasform god
bredde • Optimal komfort • Antistatiske egenskaber • Til Damer og
Herrer • Str.: 36 - 51 • DS EN ISO 20347 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Jobber Comfort.
Dess.: 2039012119
Lækker snøresko med Spotex membran, og ekstrem blød trædeflade.
•Super moderne snit • Let og meget behagelig • Super lækkert skind.
• SpoTex vandtæt foer • Perfekt pasform • Optimal komfort • Ekstrem
stødabsorbering • Langsnøring for høj vrist • Til damer og herrer
• Str.: 36 - 47 • DS EN ISO 20347 O E

Jobber G1.
Dess.: 20390220
Herre snøresko med blødt og lækkert inderfoer og markeret syning
på overlæder.
• Elegant snøresko • Let og behagelig • Handskeblødt skind
• Svedtransporterende foer • Super pasform • Optimal komfort.
• Stødabsorbering • Udskiftelig indlægssål • Primært til Herrer
• Str.: 39 - 47 • DS EN ISO 20347 O E

Jobber G10.
Dess.: 203901214
Herre ”Loafer” med kileelastik i vristen for bedre komfort.
• Elegant Loafer • Let og behagelig • Handskeblødt skind
• Svedtransporterende foer • Super pasform • Optimal komfort
• Stødabsorbering • Udskiftelig indlægssål • Primært til Herrer
• Str.: 39 - 47

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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Jobber fodform.
Dess.: 203903013
De klassiske "andefødder" med snører til de der elsker retrostilen og
en god pasform.
• ”Retro” fodform • Store størrelser • Kraftigt okseskind • Kalveskinds
foer • Optimal pasform • Optimal komfort • Antistatiske egenskaber
• Håndsyet mokkasin • Til damer og herrer • Str.: 35 - 49 • EN 347 O2

Jobber Fodformet. Loafer.
Dess.: 203903012
De klassiske "andefødder" uden snører til de der elsker retrostilen og
en god pasform.
• Fodformet Loafer • Kraftigt okseskind • Ufoeret • Optimal pasform
• Optimal komfort • Antistatiske egenskaber • Håndsyet mokkasin
• Til Damer og Herrer • Str.: 35-48

Her kan De se hvilke mål, der passer til hvilken størrelse.
Vær opmærksom på følgende, når De måler fodens længde
- Målet skal tages fra hæl til længste tå (det er ikke altid storetåen, der er den længste tå).
- Man kan eventuelt stille sig op ad en væg og lægge en bog eller lignende foran foden og herefter måle afstanden
mellem væg og bog.
- Målet skal tages stående, IKKE siddende, fordi foden ofte er længere når De står eller går end når De sidder.
- Deres fod skal have plads til at glide frem, når De går og derfor kan De med fordel lægge 10 mm. i glidetillæg til
fodens længde.

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?

