
  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?  

 

 

 
 

 

 

BIC har en stor portefølje af certificerede skriveredskaber, samt BIC® Kids og Conté® farveblyanter og filt-
penne, Tipp-Ex® korrektionsprodukter - for ikke at glemme BIC® lomme- og fyrfadslightere eller BIC® bar-
berhøvle til mænd og kvinder. 
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Sortiment af kontorartikler er bredt og indeholder produkter under velkendte brands, bl.a.: Skriveartikler, mar-
kere og highlightere, under Bic brand. Farveartikler under Bic Kids brand (det tidligere Conté). Korrektion un-
der Tipp-Ex. 
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Farveblyant i træ med vandopløselig stift giver akvarelvirkning: Fungerer som en malerpensel. 
Pakket i en praktisk, nem og lækker metalæske
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Bic lightere i høj kvalitet og sikkerhed.  
Bic barberhøvle der er sat i en ny standart, uanset om det er barberhøvle med 1 blad, 2 - eller 3 blade. Bic 
engangskuglepenne har rundet salget af 100 milliarder kuglepenne siden grundlæggelsen for mere 50 år si-
den. Den første Bic-pen blev solgt i Frankrig i 1953, og siden har grundlæggeren Baron Marcel Bic udbredt 
pennene til fem kontinenter, mens sortimentet er udvidet med barberhøvle og lightere. Hver dag sælge Bic 
21 millioner skriveredskaber, fire millioner lightere og ni millioner barberhøvle. 
 

Bic barberhøvle . 
Tipp-Ex® er førende producent af korrektionsprodukter, blev grundlagt i Tyskland af Otto W. Carls. Det origi-
nale Tipp-Ex® produkt var korrektionsstrimler, der senere blev udviklet til den korrektionsvæske, mærket er 
synonymt med i dag. I de sidste årtier har mærket udvidet sortimentet af produkter til brug på kontoret, i sko-
len og i hjemmet. 
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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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BIC® Kids er farveprod ukter til børn.  
Den består af en bred vifte af underholdningsprodukter af høj kvalitet, der gør børn i alle aldre glade og sti-
mulerer deres kunstneriske udvikling. BIC® Kids hjælper barnet med at vokse. 
 

BIC KIDS 
Conté® beror på farve- og tegneprodukter, der har været kendt siden 1794 og siden 1979 en del af BIC-
koncernen. Nicolas-Jacques Conté, en fransk videnskabsmand, opfandt oprindeligt den "moderne" blyants-
stift, der tillod brugen af mindre grafit og også muliggjorde en variation af stiftens hårdhed. Disse kvalitetsbly-
anter giver kunstnere den præcision, de har brug for til at udtrykke sig. 
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Se også de aktuelle kataloger og de andre muligheder illustreres på hjemmesiden. Bemærk også at der i 
billeder kan downloades skabeloner til brug for den grafiske fremstilling. 

 
Har De behov for støtte i den sammenhæng, står vi til rådighed  
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