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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? 

1

Assens i april 2009 

Kaffe- eller tekrus, Ø 8 cm., 9,5 cm. høj. 
 

Vedrørende KRUS til brug som reklame og i dagligdagen. 
 

Her har jeg den glæde at gøre opmærksom på vore krus, der kan leveres efter Deres oplæg fra dansk fabrik. 
Har De spørgsmål eller kommentarer til medsendte, står jeg til rådighed med yderligere oplæg eller et 
konkret tilbud. 

DESS.: 20819116K. 
 

Kaffe- eller tekrus, Ø 8 cm., 9,5 cm. høj. 
- MED INDBRÆNDT LOGO i EN FARVE  

eller TRANSFERTRYKT i FLERE FARVER 
<   13 STK. KR. 49,50 
>   36 STK. KR. 39,75 
>   48 STK. KR. 34,60 
> 100 STK. KR. 29,90 
> 250 STK. KR. 25,50 
- andet efter opgave. 

 
Alle priser er dagspriser excl. moms og levering a b fabrik/lager. 
Der tages forbehold for sæsonændringer, udsolgte og udgåede varer. 
 

Opstart : Ved levering som indbrændt logo beregnes en opstart pr. farve på kr. 475,00. 
  Ved levering med transfertrykt logo beregnes der ingen opstartomkostninger ved en samlet 
levering over 12 stk. Under 12 stk. er opstartomkostningen kr. 275,00. Andet efter tilbud.  
  Vi står gerne til rådighed med udarbejdelse af denne. 

Trykmateriale : De opgivne priser forudsætter fremsendelse af en egnet, positiv, retvendt film i størrelses-
forholdet 1: 1. Digitalt medie pr. mail eller på CD-rom, i eps., ai, eller pdf.-format er særdeles 
velegnet. Konkrete farver efter Pantoneskalaen. 

Levering : a b fabrik/lager indenfor normalt ca. 1 - 4 uger, når det gælder standardvarer. 
Specialvarer og artikler med tryk, gravering, sandblæsning og indbrænding efter aftale. 

Betaling : Omgående netto kontant ved levering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venligst 
Dansk Erhvervsbeklædning 
Dansk Skilte Reklame 
Korsvang Centret 
DK 5610 Assens 


