
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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? 

 

 

 

Elvang - textiles with integegrity. 
 

Elvang er et dansk kvalitetsbrand, der er beror på tekstiler skabt af udsøgte alpakafibre, med integritet og 
stolthed. 
 

 

Hvert enkelt produkt 
er resultatet af lokalt, 
originalt håndværk 
kombineret med mo-
derne, skandinavisk 
design. 
 

Elvang er Fair Trade-
certificeret hos World 
Fair Trade Organiza-
tion og medlem af 
FN’s Global Compact 
Initiative. 
 

Disse forpligtelser 
sikrer, at produkterne 
fremstilles under 
ordentlige vilkår. 
 

Igennem århundrede 
har alpakaen levet i 
Andesbjergene i Pe-
ru, hvor de har med-
virket til at skabe et 
sundt økonomisk 
grundlag for hyrderne 
og der familier. 
 

Alpakafibre er højt 
værdsat grundet de-
res ekstraordinære 
bløde og slidstærke 
kvaliteter. 
 

De varmer mere end 
andre naturlige fibre 
og er allergivenlige, 
da de ikke indeholder 
lanolin.  
 

Alpakafibre fnugger 
minimalt og betragtes 
som en af de mest 
luksuriøse fibre i 
verden. 
 

 

Nyd disse eneståen-
de naturfibre. 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/gaver/261/sider/261.htm  
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