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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.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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TETHYS PENNE fra lager 
- gerne med tryk. 

Tethys katalog side 51 

 

Tethys 5100 
B 

Hvid 
 

Denne model fås også som pencil med 0.5 mm. bly. Clip og dele i krom og penne i følgende farver:  

5100 B - Hvid 

5100 D - Lyseblå 

5100 F - Mørkeblå 

5100 G - Sort 

5100 H - Gul 

5100 I - Orange 

5100 J - Rød 

5100 K - Rødbrun 

5100 P - Grøn 

5100 Q - Scot Grøn 
 

- alt afhængig af Deres krav og ønske. 
 
Al tryk og gravering kan ske ved fremsendelse af trykteknisk set egnet materiale i Ai eller Eps-format, 
outlined, med angivelse af Pantonefarver. 
Der medgår typisk nogle dage, inden vi kan svarer Dem konkret på en forespørgsel, dog vil vi sikrer at 
svaret bliver behandlet hurtigst og efterfølgende fremsendes til Dem, til vurdering og orientering. 
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes 
efter ønske. Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk 
grænse, fabrik/lager/trykkeri. Ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00, 
samt et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Normal levering på lagervarer er 2 - 10 
hverdage, artikler der skal bearbejdes, efter aftale, med forbehold for mellemsalg. 
Betaling: Omgående netto kontant. 
 

Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
Dansk Skilte Reklame 
Per W. Jakobsen 
+45 64713608* 


