
  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? 

 

 

 
 
Non woven bærepose - LT91479 
- med lange håndtag. 
 

 
 

LT86700 
Solbriller Justin. 
 
Moderne solbriller til et 
moderigtigt look. 

 

Rygsæk - LT91602 
Let rygsæk fremstillet af et ikke vævet materiale. 

 

LT83200 
Emballage til krus med 
vindue 
Blå (standard) eller hvid 
gaveæske, med et 
vindue. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Reklameartikler fra lager og i produktion 
- med Deres budskab, efter opgave. 

Shopping taske store - LT91387 
Stor ikke-vævede indkøbspose. 

 
 

LT98091 
Oslo. 
Hvidt porcelænskrus.  
Stort skriftareal. 

 

Non woven bærepose - LT91376 
Ikke vævet hvid bærepose med korte håndtag. 

 

LT90700 
Lighter Burn 
Engangslighter. 
Børnesikrede. 

 
Non woven skuldertaske - LT91377 
Ikke vævet hvid bærepose med lange håndtag. 
 

  

LT87557 
Touchscreen Kuglepen 
Tablet 
Moderne aluminium pen 
med en touchscreen top.  
Pennen har mekanisme. 

 

 
Non woven skuldertaske - LT91379 
Farvet non woven bærepose med lange 
håndtag. 
 

 

LT90879 
 
Polyester nøglebånd 
med en aftagelig 
plastikspænde og 
metalclips. 
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Non woven bærepose - LT91378 
Farvet non woven bærepose med korte håndtag. 

  

LT98771 
Sport flaske 750 ml 
Fås i 7 standardfarver. 

 

 
Skuldertaske - LT91419 
Non woven skuldertaske med lange, brede 
stropper. 

 

LT91794 
Click Box 
12 gram hollandsk 
pebermynte. 
Med sukker. 

 
Elegant ikke vævede taske - LT91625 
Elegant non woven taske med lange håndtag. 
 

 
 

LT90408 
Saddel betræk 
Polyester elastisk sadel 
cover. 

 LT91030 
Powerbank 2200mAh Aluminium med on / off-knap. 
Fås i flere farver. Med kabler til at oplader. Pakket i 
gaveæske. 

  

 
LT91229 
Sæt af to oppustelige 
plastic sticks. 
 
Ideel til festivaler, 
events og sport spil. 
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LT91793 
Pebermyntedispenser 
Rektangel pebermynte boks med dispenseren. 
Ca. 7 gram sukkerfri. 

Plaster Box. 
LT90397 
Gennemsigtig gips 
boks med en handy 
skydelåg. 
 
Indeholder: 5 plaster. 

 

LT90476 
Lip Balm Stick. 
Bunden af pinden har et twist mekanisme til at skrue 
op for balsam. Fås i transparente farver og 
hardcolour sort eller hvid. 

 
 

LT91225 
Novelty Hand Clapper 
 
Hånd clapper fås i flere 
farver. 

 

LT90449 
Regn Poncho - pakket i en bold. Altid handy især til 
rejser. Har en nyttig nøglering til fastgørelse det til 
noget. 

 

LT90548 
Pocket Mirror 
Dejlig duo lomme spejl 
med en normal og en 
makeup-spejl. 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/039/sider/039.htm

