Dansk Erhvervsbeklædning .
Dansk Skilte Reklame

SE-nr. 36 70 29 66

Bank 6850 0001012998

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

- EMGJ Holding Aps.

Tørklæder
- til daglig brug, og som reklame.
STRISCIA tørklæderne er alle tiders gave- og eventidé.
Tørklæder i mange designs og kvaliteter fra lager,
eller efter Deres krav i produktion, pakket og leveret
efter opgave.
Halstørklæder i friske striber.
6 flotte design, fra lager, eller produceret i logofarver,
med broderet budskab
- fra blot 100 stk. pr. produktion.
Kvalitet: Uld/bomuld - mix.
Størrelse: 20 x 160 cm..
Pris fra kr. 110,50 pr. stk..

Vi kan normalt levere et udvalg af farver og kombinationer fra lager, og kan efter opgave levere disse
efter Deres krav, med logo eller budskab indenfor ca. 3 - 4 uger.

Eksempel på striber, der matcher et produkt.

- Stribeforløb i 8 farver,

Stribeforløb i 7 farver.

- Benævn selv logo- eller produktfarver. Pris fra kr. 119,50 pr. stk., ved minimum 100 enheder pr. produktion.
Opstartsomkostninger er inkluderet, ved modtagelse af reproklart materiale, angivet efter Pantoneskalaen.
Leveringstid, normalt 3 - 4 uger fra modtagelse af godkendt korrektur.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/slips/sider/341.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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