
  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? 

 

 

 

 

Leonardo Telescopic. 

 
Parasoller der er designet til 
brug over borde og stole, i et 
system udført af aluminium og 
gedigne metervarer. 
 
Ribber med "Easy Change" 
system. Teleskopsystem. 
 
Parasoller leveret fra lager - 
med tiltrykt budskab og logo i 
produktion efter opgave. 
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Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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