
  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? 

 

 

Connexion Tie 
- ensfarvede slips fra lager og i produktion. 
 

En verden af accessories, deri slips, butterfly og skjorter og alt andet tilbehør. 
 

Fuldend garderoben med Europas største udvalg, designet i Danmark, produceret og leveret gennem en ef-
fektiv global værdikæde. Connexion Tie er rundet af engagement og knowhow, der er fundamentet i alle ar-
tikler. Alt kan leveres efter Deres krav, eventuelt med trykt eller broderet budskab, egen etikettering, eller pro-
duceret efter De krav De må have i den enkelte sag.  
 

 

 
 

  
 

Vort sortiment rummer et stort udvalg af ensfarvede slips. Slips i silke og 
mikrofiber, og sæsonvis i forskelligartede materialer, som fashion slips, 
strikkede slips, uniforms slips og sikkerheds slips, samt slips til børn. 
 
Alle slips fås i flere forskellige bredder. 
De klassiske slips i dag er 7 cm. brede, mens de smalle slips er 5 cm.. Det 
traditionelle slips er 8,5 cm. brede og disse fås også med ekstra længde. 
 
Ensfarvede slips i flotte farver. 
De senere år er strikkede slips blevet meget moderne og er knapt så 
formelle, da det er mere casual og afslappet end et traditionelt slips. 
 
De strikkede slips anvendes ofte på jobbet med et jakkesæt eller af dem, der 
hellere vil kombinere det strikkede slips med jeans og en blazer for et mere 
afslappet look. 
 
Det er en naturlig følge, at alt kan leveres med tryk eller broderet budskab.  
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu 
> www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Stort udvalg i profilbeklædning og tilbehør. 
 

Når De skal bruge profiltøj, kan De i vort sortiment få det hele med: 
 

• Skjorter, til både til herrer og damer. 
• Slips til herrer og damer. 
• Dametørklæder. 
• Slipsenåle. 
• Halstørklæder til herrer og damer. 
• Manchetknapper. 
 

De kan få leveret med eller uden logo og budskab. 
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