
  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? 

  

 

Medic Box Pro 
- fra Detecta Plast. 

 

 
 

En professionel serie af førstehjælpskit, specielt 

fremstillet til den professionelle bruger. 

 
 

- fra lager, og i produktion med egen branding, om ønsket. 
 

 
 

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

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/328/sider/328.htm 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.detectaplast.be/assets/brochure_detectaplast_2014_en.pdf
http://www.detectaplast.be/assets/brochure_detectaplast_2014_en.pdf
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/328/sider/328.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/328/sider/328.htm
http://www.detectaplast.be/assets/brochure_detectaplast_2014_en.pdf
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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  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 

Dess.: 9025 - Medic Box Pro M 

 

 

Specifikt indhold for den professionelle. 
Indholdsfortegnelse med varenumre på indersiden. 
Aftagelige skillevægge sikre orden. 
Mål: 22,5 x 23,5 x 10 cm.. 
Handy design. 
Genopfyldning mulig. 
Alle artikler kan bestilles separat. 
Leveres med skruer til ophængning på væg og i bil. 

 

 
 

 
 

 

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

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/067/sider/067.htm
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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  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 

Dess.: 9035 - Medic Box Pro L 

 

 

Førstehjælpsbox med indhold for den professionel-
le bruger, op til 10 personer. 
Indholdsfortegnelse med varenumre på indersiden. 
Aftagelige skillevægge sikre orden. 
Mål: 28 x 30 x 10,5 cm.. 
Handy design. 
Genopfyldning mulig. 
Alle artikler kan bestilles separat. 
Leveres med skruer til ophængning på væg og i bil. 

 

 
 

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

http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/084/sider/084_1a.htm 
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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  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 

Dess.: 9045 - Medic Box Pro XL 

 

 

Førstehjælpsbox med indhold for den professionel-
le bruger, op til 20 personer. 
Indholdsfortegnelse med varenumre på indersiden. 
Aftagelige skillevægge sikre orden. 
Mål: 32 x 22 x 12,2 cm.. 
Box i stærkt ABS-materiale. 
Handy design. 
Genopfyldning mulig. 
Alle artikler kan bestilles separat. 
Leveres med skruer til ophængning på væg og i bil. 

 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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