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Kildevand med Private Label 

 
Når Deres virksomhed vælger en kildevandsløsning, hvorfor så ikke vælge en løsning med egen label? 

Med en Private Label kildevandsløsning kan virksomheden styrke sit image, og samtidig bruge labelen til 
intern kommunikation og branding. Tænk labelen som et markedsføringsredskab. 

 
Løsninger, ud over det efterfølgende nævnte, kan være: 

 
Labels på 50 mm. og 65 mm. til samme pris. 

Minimumbestilling på én palle ved blåtonede flasker. 
Minimumbestilling på én palle ved flasker med sportslåg. 

Mulighed for løbenummer på etiketten. 
Mulighed for skrabelod på etiketten. 

Mulighed for tryk i en femte farve, eksempelvis sølv eller guld, hvor det normalt sker i fuldfarvet CMYK. 
Miks af label, hvilket giver mulighed for flere labels på samme palle. 

Paller på lager. 
 

 
 

 

Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse, fabrik / lager / 
trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00. Alle ordre beregnes med et fak-
tureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes gerne i udvalg. Disse faktureres ved afsendelsen. 
Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. Normal le-
vering på lagervarer er 2 - 10 hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra Østen kan nor-
malt leveres i to sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af 
Deres behov ønsker og krav til leveringshastighed. Artikler købt via vor web-butik kan afvige fra dette, ligesom andre spe-
cifikke artikler kan være undtaget krav til gebyr og håndtering. Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indehol-
dende remburs, efter aftale. 
 

Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
Dansk Skilte Reklame 
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DK 5610 Assens 
 



  Dansk Erhvervsbeklædning SE-nr.  13 38 65 01 
  Dansk Skilte Reklame Bank    7059 1040186 
  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 

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?  

110/10-2 

 
 



  Dansk Erhvervsbeklædning SE-nr.  13 38 65 01 
  Dansk Skilte Reklame Bank    7059 1040186 
  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 

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?  

110/10-2 

 

 
 



  Dansk Erhvervsbeklædning SE-nr.  13 38 65 01 
  Dansk Skilte Reklame Bank    7059 1040186 
  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 

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?  

110/10-2 

 

 



  Dansk Erhvervsbeklædning SE-nr.  13 38 65 01 
  Dansk Skilte Reklame Bank    7059 1040186 
  Korsvang Centret - DK 5610 Assens  FIK      83 21 34 69 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684  PBS     02 61 22 59 

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?  

110/10-2 

 

 

 
 
 

 


