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  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

  

 

Drikkedunke og sportsflasker 
- med trykt budskab efter opgave. 
 
Sportsflasken er ved flere lejligheder udnævnt til "verdens bedste reklameplads” og i vort sortiment findes en 
masse flotte sportsflasker der kan leveres i mange forskellige standardmodeller, farver og størrelser.  
 

Her illustreres et udpluk af mulighederne, der kan skifte med sæsonen. Er det ikke tilfredsstillende kan vi 
sikre produktioner af eget design fra 1000 enheder. 

 

 

 
 

Ud over størrelserne Large (1000 ml.) og Medium (750 ml.) har vi også en lillesøster Small Soft (500 ml.), der 
er fremstillet i blød plast. Let, fleksibel og robust. Mini (300 ml.) er sportsflasken, der passer i lommen eller 
håndtasken. Let at gribe om, også for en mindre hånd, og god at medbringe på gåturen, joggingrunden eller 
udflugten. 
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- Fremstillet i Skandinavien. 
- Godkendte til fødevarer. 
- Uden BPA. 
- Hurtig levering, normalt ca. 14 arbejdsdage*, i specialproduktion op til 4 uger. 
 
*Leveringstiden gælder efter godkendt korrektur og betaling. 
 
Alle nævnte priser er med forbehold for ændringer og beregnet uden gældende moms og fragt. 

 

 

 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.d > 
 

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_4.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.5610.eu/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.d/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_4.htm


  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

  

 

 

 

 
 

 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.d > 
 

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_4.htm 
 

- Se også vort katalog om emnet - klik her 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.5610.eu/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.d/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_4.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf


  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

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? 

  

 

 

 
 

 
 

Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.d > 
 

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_4.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291%20Plast-%20og%20porcelainsartikler%20-%20til%20brug%20for%20reklame%20og%20som%20gaver%2017.pdf
http://www.5610.eu/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.d/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/291/sider/291_4.htm

