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Et broderet mærke fåes i enhver form og kan broderes med 14 farver som standardløsning. Logo og budskab kan anvendes på mange effekter, såsom beklædning, tasker, reklameartikler og fodtøj. Vi kan i samarbejde med førende leverandører, tilbyde Deres budskab leveret og udført i alle afskygninger, mængder, og
formater:
Broderede mærker
Gummimærker
Lasergravering
Profiltransfers

Superweave®
Logobånd
Læderetiketter

Vævede mærker
Vævet navneetiketter
Tilbehør
Hangtags
Zipptags®
ZipperPull
Information og testresultater

Vævede etiketter
Læderimitationer
Reflekstransfer

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/vaevning/sider/260/260.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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Broderi kan udføres på de fleste beklædningsgenstande og vi sikre enhver opgave udført i samarbejde med førende leverandører i ind- og udland.
Broderi kan leveres i de fleste farver, størrelse og
mønster angivet af Dem, på færdigvarer, som løse
mærker, på vævede metervare eller på filt.
Logo, tekst og budskab produceres efter Deres rentegnede oplæg.
Stort set alle materialer kan broderes med direkte
broderi, eller med broderede mærker, der efter produktion syes eller påvarmes.
Små bogstaver er ikke altid velegnet til broderi, der
anbefaler vi vævede mærker eller tryk.
Broderi på eksempelvis groft beklædning er som en
minimumsbetragtning 4 - 5 mm høje bogstaver det
optimale. Store tekster og logos er ikke altid egnede
på tynde artikler, der er tryk bedre løsninger.
Størrelsen på et givent broderi betyder meget for det
færdige resultat. Brystbroderi bør være maksimalt 12
- 13 cm. i bredden og op til 5 - 6 cm. i højden. På
fronten af caps er gyldige broderiløsninger normalt
berammet til 12 - 13 cm, i bredden og 5 - 6 cm, i højden, nakkeområdet på 6 - 7 cm. i bredden og 2 - 3
cm. i højden. Et givent logo eller budskab, placeret
på en ryg, bør ikke overstige 27- 30 cm. i bredde eller højde. Overordnet set bør et broderi ikke overstige 80 % af en given overfalde, da der af tekniske årsager skal være plads til ramme og fastmontering i
produktionsfasen.
T-shirt bør ikke broderes hvis vægten (tykkelsen) er
under 200 gram - og bør da ikke være på mere end
29 cm., alternativt anbefaler vi tryk, bl.a. transfertryk.
Med et indgående produktkendskab på tværs af alle
produktlinjer, er vi med støtte at det kreative designteam i stand til at sikre et ensartet udseende, når
kravet er at skabe et solidt brand image.
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