
  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? 

 

 

 

Bottle bag med 6 - 9 rum og kraftig hank 
- velegnet til flasker - med tryk og broderi efter opgave. 

 

Begrebet kan leveres i bomuld eller i blandingsprodukter, som juteposer, canvasnet, filtløsninger og sække til 
fødevarer og gaveartikler. 
 

Vi har i vort samlede koncept mange muligheder for at levereartikler fra lager, med eller uden tryk og 
broderi - i enkeltleverancer og som rammeaftaler. 
 

Under mottoet "It´s Green" tilbydes her en rækkesalgsfremmende produkter, der alle er fremstillet af 
naturlige fibre, såsom jute, bomuld og Sisal (Agave sisalana) der sikre en uovertruffen komfort. 
 
Som en nyere indgangsvinkel indeholdes sortimentet også af muligheder for tasker og poser i filt. Kviltede 
artikler, der er bearbejdet så de er anvendelige til flere ting, bl.a. tasker, der kan leveres indfarvede og med 
de detaljer De har behov for 
 
Disse produkter er glimrende reklame og pr-værktøj, ikke blot for at retfærdiggøre æstetik og nytte, men 
også ved at skabe et positivt billede af ens brand og logo og er en meget brugt artikel til daglig, til salg og 
promotion og som et prisbillig effektivt markedsføringsobjekt i mange sammenhænge. 
 

  

 
Dess.: 50610ZJ7003 

 

Bottlebag 
- med den polstrede flaskepose kan der transporteres ni flasker, 
kompakt, bekvemt, eller som Promotion- og reklamegave. og sikkert, 
bl.a. til brug for picnic, fest 
Passer også til en standard cykelkurv. 
Farve: Sort, med flere. 
Størrelse (B x H x D): 24 x 28 x 24 cm. 
Info.: 9 rum for 0,75-liters flasker. 
To vandtætte bærestropper, forbundet med velcrobånd. 
Foldes fladt efter behov 
Bundstørrelse svarer til dimensioner på standard cykelkurve 
Materiale: Polyester 600D, vandafvisende. 
 
Pris pr. enhed, uden bearbejdning, kr. 78,00 
- med tryk eller broderi, efter tilbud og opgave. 
 
Minimumslevering: 80 stk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Lad os give et bud på deres næste opgave. 
 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/271/sider/271.htm 
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  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? 

 

 

Småposer og sække i jute eller i filt 
- med og uden tryk, og tilført detaljer efter ønske og behov. 
 

            

Herunder et udpluk af mulighederne for produktion der kan leveres i fold af 250, 500 og 1000 enheder, 
tilført Deres logo og budskab, og produceret i de farver som De har behov for. 
 

Har De et konkret krav til materialesammensætning, farver og budskab, står vi til rådighed med et op-læg. En 
given produktion skal påregnes leveret, efter godkendelse af korrektur og eventuel prøve indenfor 3 til 5 uger. 
 

Lad os give et bud på det De aktuelt har i tankerne. 
 

Jute er et naturprodukt, og dyrkes økologisk, og er 100 % nedbrydelige. Juteproduktionen giver 3.-
verdenslande beskæftigelse. Artikler i jute er stærke, trendy, og genanvendelige. 
 

         
 

Filttasker og poser, eller artikler der bearbejdes i grundmaterialet til bl.a. iPad, vinposer, som pengepunge 
eller kortholdere er en evident løsningsmodel, der som udgangspunkt kan leveres fra 600 enheder pr. design. 
Filt kan i en given kvalitet bearbejdes med præg, tryk og broderi og kan med stor effekt garneres med besæt-
ninger eller etiketter og kombineres med andre materialer der kan integreres i helheden som tilbehør eller 
som en detaljer der sikre brugen. Filt kan indfarves efter Pantoneskalaen og kan skæres i enhver form. Sam-
mensyning gør det muligt at kombinere andre materialetyper, såsom skind, plast, PVC, eller andre ønskvær-
dige kombinationer - eventuelt som patchwork.  

 
 

 

Model: QE 3006 

Filt håndtaske. 
En hovedrum til opbevaring,  
flere udvendige til bl.a. notes- 
bog, mobiltelefon, pen, etc.. 
Størrelse: 24 x 30 x 6 cm.. 

 

Model: QE 3004 

Tegnebog. 
Laserskåret, her kombineret  
med påsyede sommerfugle. 
Lynlåslukning. 
Størrelse: 18 x 13 x 2 cm.. 

 

Model: QE 3003 

Kortholder. 
Flere rum til opbevaring. 
Størrelse: 11 x 8 cm.. 
 
  

 

 

 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/tryk/sider/238.htm 
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