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.

Logostrømper med logo og budskab
- efter opgave, uden begrænsning.
Vi lagerfører flere fuldgyldige modeller i sokker, sokletter og sportsstrømper og er desuden i stand til at
producere de fleste strømpetyper efter tilbud og opgave. Et par eksempler illustreres herunder og kan give et
indtryk af kvalitet og logo, etc..
Arrow soklet.
Tynde bomuld sokker i en behagelig kvalitet, med elastiske
luftkanaler.
Størrelser: 33-36, 37-40, 41-45 og 46-49
Kvalitet: 80 % kartet bomuld, 15 % polyamid og 5 %
elastan.
Vask: 40° C.
Farver: Sort, mørk grå og blå, eller efter opgave.
Mindstelevering uden eget logo 100 par pr. størrelse - med
logo og budskab fra 300 par pr. produktion
Levering: Med eget logo og budskab, normalt 8 uger.

Sock Tunn CaroDog - Engbloms Black Mo

Sock Mounted Grey - Grey RCC

Sports- og arbejdsstrømper.
Størrelser: 33-36, 37-40, 41-45 og 46-49
Kvalitet: 80 % kartet bomuld, 15 % polyamid, 5 % elastan.
Vask: 60° C.
Farver: Hvid, sort, grå, sort og blå.
100 par, per æske. Mindst 100 par, pr størrelse.
- med logo og budskab fra 300 par, pr. produktion
Levering: Med eget logo og budskab, normalt 8 uger.

Sock Mounted Navy PALL - White F&S

Sock Mounted Birdie - Mounted Birdie Folded

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/stroemper/321/sider/321.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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Tynde bomuldssokker.
Størrelser: 33-36, 37-40, 41-45 og 46-49.
Kvalitet: 80 % kartet bomuld, 15 % polyamid og 5 % elastan.
Vask: 40 ° C.
Farver: Sort, mørk grå og blå.
Levering: Med eget logo og budskab, normalt 8 uger.
100 par per æske. Mindst 100 par pr størrelse.

Der findes utallige muligheder for funktionskanalernes placering og virkemåde.
Logo og budskab indstrikkes med nylon, der sikre et budskab der ligger tæt ind i strømpen, og samtidig
giver et tydelige aftryk. Bambusstrømper - halvfrotte med logo og budskab efter opgave

Bambusstrømper halvfrotte med
forstærket sål.
Holder foden tør og
modvirker fodsved og
lugt.
Antibakteriel.
Miljøvenlig.
TANIRA HALVFROTTE - SEKANT TUNN BOMULD
Sneakers er strømpen der anvendes mere og mere i sommervarmen, på sportspladsen - og på jobbet.
Forlang et oplæg eller tilbud der afstemt efter Deres behov og krav, giver en optimal reklame og forbrug.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/stroemper/321/sider/321.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?

