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Klazig undertøj
- i et væld af modeller, farver og kvaliteter, fra lager.
Hammerthor blev etableret i 1893, dengang det ikke
kun handlede om at være smart, men hvor der også
blev tænkt i pasform og kvalitet. Undertøjet skal holde i
mange år, være slidstærkt og praktisk - og må så gerne se godt og fornuftigt ud.
Klazig er en yngre version af konceptet, udviklet for det gode alternativ i de samme go-de dessiner.
Undertøj til arbejde, sport og fritid i bomuld, tactel, uld, eller som en blandingsgarn - fra lager. Vi kan
levere undertøj i standardløsninger i flere stilarter, til privat brug og til b2b, i små som større mængder.
Spørg gerne - eller se det aktuelle udvalg i vor web-butik

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/undertoej/196/sider/196_2.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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Interlock undertøj, 51xx serien: Hele serien findes i størrelserne 38/S til 54/6XL.
50xx serien: Den populære undertøjsserie i fin rib dess. 50xx tilbydes i farverne hvid, grå, og i sort.
Ny interlock serie: Ny hvid undertøjsserie, i kraftig 100 % bomulds interlock.
Serien kommer til at bestå af følgende modeller og størrelser:
Dess.: Størrelse 38/S - 48/3XL Str. 50/4XL - 54/6XL
5115 Trøje, strop.
5116 Trusse.
5126 Boxer.
5148 Lange underbukser.
5158 Trøje, korte ærmer.
Design strømper, 390xx serien: Fire helt nye dessiner, bl.a.: 39000, 390xx og 39500
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