
  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? 

  

 

RFID-blokerende kortholdere 

- hjælper med at beskytte mod en ny type tyverier. Såkaldt RFID-skimming er lavet på kreditkort med 
indbyggede ID-chipsæt (RFID). Kreditkortlommen til mobiltelefonen har længe været et populært produkt. 
 

 

Vort sortiment rummer flere gode kortholdere - også uden RFID. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Dess.: 29116A3000 

Kortholder i silikone til bagsiden af telefonen.  
Findes i flere standardfarver - eller i produktion efter opgave. 
 

Dess.: 29116A3100 

Kortholder med elastisk lycra i lommen. 
Findes i flere standardfarver - eller i produktion efter opgave. 
 

Dess.: 29116A3200 

Kortholder i silikone med digitaltrykt mikrofiber mikrofonholder. 
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Kort og kortholdere 
- til brug for konferencer og i hverdagen, fra lager og i produktion. 
 

Som CIPI-partner og importør kan vi fremhæve udvalget indenfor bl.a. kongresmærker, bordskilte, grave-
rede skilte, og reversskilte i flere typer, farver og størrelser. 

 

 

Artiklerne kan leveres fra lager indenfor 2 - 10 arbejdsdage, 
med budskab og logo efter aftale. 
 
Normalt leveres de enkelte artikler i kartoner af 10, 50 eller 100 
enheder, der er dog mulighed for individuelle leverancer efter 
tilbud og opgave. 

 

 

Disse artikler er primært produceret i Europa og med de mange år på markedet er vore underleverandø-
rer specialiseret i fremstilling af mødeartikler. 
 
Reversskilte og badge kan leveres i et utal af varianter: 

Window Write Special Conference Custom Made Badge Tilbehør  

 

 
Er behovet for reversskilte en meget hurtig levering - eller blot nogle få. Så er her muligheden med alumini-
umsskilte med indfarvet tekst og logo, lasergraveret - Se her 
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I produktion 
- kan det meste lade sige gøre, når blot produktionsmængden - og tiden er opnåelig. 
 

Her et par eksempler: 
 

 

 

Hårde kortholdere. 
 

Materiale: Stift, mat PVC 0,25 mm.. 
Format: 94 x 61 / 64 mm.. 
Varenummer: FH.RPVC025.9464 
 

 
 

Hårde konference- og ID-kortholdere. 
 

Materiale: Stift, transparent PVC 0,30 mm.. 
Format: 91 x 64 / 78 mm.. 
Varenummer: FH.RPVC030.9164 

 

Hårde navneskilteholdere, ID-kortholdere. 
 

Materiale: Hård blank PVC 0.4 mm.. 
Format: 58 x 89 mm.. 
Smal åbning. 
Varenummer: FH.DA.058089.G - Glossy PVC 
Varenummer: FH.DA.058089.M - Mat PVC 

 

 

Hårde plastskilteholdere og ID-kortholdere. 
 

Materiale: Blank hårdt PVC + fleksibelt PVC Vandtæt kortholder 0.40 mm./ 
0.35 mm.. 
1. Varenummer: FH.YJB8G.P Kortstørrelse: 64 x 91 mm., portræt, B8      
2. Varenummer: FH.YJB8G.L Kortstørrelse: 91 x 64 mm., landskab, B8    
3. Varenummer: FH.YJA7G.P Kortstørrelse: 74 x 105 mm., portræt, A7     
4. Varenummer: FH.YJA7G.L Kortstørrelse: 105 x 74 mm., landskab, A7 
5. Varenummer: FH.YJB7G.P Kortstørrelse: 91 x 128 mm., portræt, B7     
6. Varenummer: FH.YJB7G.L Kortstørrelse: 128 x 91 mm., landskab, B7 

 

Fleksibel konferenceskilteholder. 
 

Materiale: Transparent, fleksibel PVC 0,3 mm.. 
1. Vare: FH.P030.P Størrelse: 65 x 94/109 mm., opretstående. 
2. Vare: FH.P030.L Størrelse: 95 x 64/80 mm., tværformat. 

 

 

 

Fleksibel PVC-kortholdere. 
 

Materiale: Blank PVC, med farvet top. 0,4 mm + 0,4 mm, blank overflade. 
1. Vare: FH.CH40.P Kortstørrelse: 55 x 85 mm., portræt                
2. Vare: FH.CH40.L Kortstørrelse: 85 x 55 mm., landskab              
3. Vare: FH.CHA7.P Kortstørrelse: 74 x 105 mm., portræt. A7        
4. Vare: FH.CHA7.L Kortstørrelse: 105 x 74 mm., landskabet, A7 
5. Vare: FH.CHB7.P Kortstørrelse: 91 x 128 mm., portræt, B7        
6. Vare: FH.CHB7.L Kortstørrelse: 128 x 91 mm., landskabet, B7   
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