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- EMGJ Holding Aps.

Porcelain i tidløst design
- fra lager og i produktion.

Første indtryk er det vigtigste - og med det har vi som eksempel sammensat tre eksempler, med forslag til
produkter i restaurationskvalitet, som kan tilbydes fra lager, gerne med tilført budskab. Alle dele kan leveres
med tryk eller indgraveret budskab.
En samlet løsning, der forenkler dagligdagen og øger oplevelsen på ethvert spisested.
Den grundlæggende idé hos MerxTeam beror på en stor vifte bestående af bar, restaurant- og køkkenudstyr med "Exxent" brand som udgangspunkt. Med konkurrencedygtige priser, det komplette sortiment på lager og hurtig distribution kan alt kan normalt leveres i alle mulige varianter - gerne med tryk og gravering,
med mulighed for at meddele omverdenen Deres budskab, til for en fornuftig pris.
Det hele begyndte hjemme i køkkenet, og er nu en af de førende leverandører indenfor af restaurant,
køkken og salgsfremmende produkter i Norden.

MerxTeam har udvidet og udviklet området så man i dag også tilbyder produkter, samt lager- og logistikløsninger i hele Europa. Man har rekrutteret kokke, restaurationsledere og andre nøglepersoner fra brugernes sektorer, og har derved erhvervet færdighed og erfaring der gør MerxTeam bredt funderet i de varegrupper der tilbydes. Med et netværk af nøje udvalgte producenter der opfylder kravene, bl.a. i Asien og Europa
søger man at hæve baren endnu højere. Catering. Et komplet sortiment til detailhandlen, med restaurant- og
køkkenprodukter tilpasset fag- og forbrugermarkeder. Retailsektoren. En udvalgt sortiment af køkkenprodukter i den specialiserede og ikke-varige sektor og rettet mod forbrugermarkedet.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/reklame/296/sider/296.htm

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?
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COFFEEROOM, Ares.
Porcelæn i tidløst og klassisk design, der passer ind i ethvert køkken.
Stabile glas og kopper letter opbevaring og bidrager til lettere håndtering.
Porcelæn er lavet af slidstærk feldspalt, hvis glasur er hårdt og slidbart.

- EMGJ Holding Aps.

Priseksempel pr. sæt, ved en
samlet leverance á 12 sæt:
Fra kr. 73,86

- Eksklusive bearbejdning, der kan udføres efter tilbud.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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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
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COFFEEROOM, Delphi.
Porcelæn i tidløst og klassisk design, der passer ind i ethvert køkken.
Stabile glas og kopper letter opbevaring og bidrager til lettere håndtering.
Porcelæn er lavet af slidstærk feldspalt, hvis glasur er hårdt og slidbart.
- Eksklusive bearbejdning, der kan udføres efter tilbud.

- EMGJ Holding Aps.

Priseksempel pr. sæt, ved en
samlet leverance á 12 sæt:
Fra kr. 97,21

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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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
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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- EMGJ Holding Aps.

COFFEEROOM, Zeus
- forstærket benporcelain.
Det klassiske køkkensæt i et stilfuldt design som passer til alle. Det robuste
bestik i skandinavisk design bidrager til en behagelig spiseoplevelse.
Porcelæn af forstærket benporcelain, som har en god kantstyrke og fin glans.
- Eksklusive bearbejdning, der kan udføres efter tilbud.

Priseksempel pr. sæt, ved
en samlet leverance á 12
sæt:
Fra kr. 182,80

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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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.web-butik.info
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

