
  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? 

 

 

 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/046/sider/046.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/046/sider/046.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/046/sider/046.htm


  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? 

 

 

Vi kan medvirke i produktion 

- som grossist og som forhandler af specialfremstillede tekstilvarer, bl.a. fra Tyrkiet, Vietnam, og Østeuropa. 
 

 
 

En given produktion kan bero på udarbejdelse af design, fremstilling af prøver, tryk i form af sublimationstryk, 
textiltryk og transfertryk. 
 

Tryk kan være alt fra de helt enkle, såsom et et-farvet brysttryk, til de mere komplicerede i former af all-
overtryk, kombineret med egen labeling og i pakninger, fremstillet efter Deres krav og ønske. 
 

Der anvendes bl.a. SCHENK- og MHM-silketrykværker, der arbejder med forme op 60 x 90 cm.. Roland 
sublimeringsmaskiner og varmepressere kan sikre valide ensartede løsninger i små og større oplag. 
 

Til produktion af prøver anvendes også Gerners teknik, der sikre arbejdstegningers finish og en skalering af 
modeller og størrelser uden de sædvanlige omkostningstunge arbejdsgange. 
 

Vor primære leverandør i Tyrkiet står til rådighed med mere end 120 dedikerede medarbejdere, alle 
focuseret på løsning der sker under ordnede forhold og i henhold til gældende normer og love. 
 

 
 

 

”Create your own fashion” - alt efter Deres krav og ønske, fra 300 enheder. 
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