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.

Strømper med logo og budskab
- efter opgave, uden begrænsning.
Herunder illustreres et par eksempler på mulighederne: Cykling - erhverv - børn - kompression og støtte - fodbold - golf - logo - løb - trekking - og det De aktuelt har krav og ønske
om, kan ud af dette leveres efter opgave.
En produktion kan være fra 200 - 500 par, afhængig af krav til garntype og mønstring. Om De ønsker er en
privat label, eller blot en god strømpe til det daglige brug, står vi til rådighed med små og større kendte
mærker, og producerer primært til b2b, samt til sportsbranchen, værn og offentlige institutioner, bl.a.:
Cykling.

Kompression og støtte.

Indendørs.

En af hjørnestenene i konceptet er innovation og ønsket i at blive en aktiv partner i udvikling og levering af
egnede strømpetyper, i en budgetrelevant løsning. Der arbejdes med mange forskellige garner og garnblandinger, bl.a.: drirelease® - Dryarn® - Cocona® - COOLMAX® - X-Static® - ThermooCoolTM - Thermolite® Meryl® Skinlife - Outlast® - Isolfil® - Isolwool® - Polypropylen - Nephila® - Bambus - Bomuld og Økologisk
bomuld - Merino uld - Cashmere uld, samt silke.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/stroemper/223/sider/223.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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Hverdag og fest.

Fodbold.

Logo.

Børn.

Strømper der for mange er identiske med små og større mærker der har gjort brug af konceptet, bl.a.: Hummel - Ny balance - Kappa - Umbro - Carite - Exel - Intersport - G-sport - Hammerthor - Fusion - Color Kids Vangard - Gejser - Forza - Knowledgecotton Apparel - C-sokker - Kilmanock, Puma, samt en del b2b-kunder.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/stroemper/223/sider/223.htm
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Golf.

Trekking.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/stroemper/223/sider/223.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
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Vi kan således levere strømper med indstrikket logo, placeret efter ønske, frottéforstærkning, der kan udføres overalt på strømpen. Farverne kan kombineres i forskellige garner i op til 18 forskellige farver i samme
strømpe, ligesom rib og samling kan udføres efter ønske.

Logostrømper til alle formål - lad os sy Dem en prøve.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/stroemper/223/sider/223.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

