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Broderede mærker og etiketter
- kan produceres i ethvert design, og i de fleste materialer efter opgave og tilbud i små og større mængder.
Stort set alt kan producere efter Deres idé og krav - med tekst og logo, og i enhver tænkelig farve. Kort sagt
kan vi levere alle former for mærker og etiketter, samt besætninger, uniformsudstyr og tilbehør til militær, politi, luftvåben, flåde, sikkerhedsfirmaer, foreninger eller private og til institutioner, efter opgave.
På de efterfølgende sider
beskrives i skitseform og
med eksempler, de givne
muligheder, der alle kan
leveres efter opgave.
For at lette et svar bør
De inden en henvendelse sker beskrive Deres
ønsker og krav til en given produktion, da en
nøjagtig oplistning kan
være afgørende for den
endelige pris.
Vi samarbejder med danske og udenlandske aktører der hver for sig, og
tilsammen sikre et særdeles bredt koncept, der
kan medvirke et en mulig
løsning af enhver art.
Inden De henvender
Dem, kan en overvejelse
bero på ”hv-ordene”;
Hvad skal der laves,
hvordan skal formen være, hvad skal det bruges
til, hvilken kvalitet kræves der, hvor store skal
artiklerne være, hvordan
skal en eventuel foldningen være, hvilken finish
skal opgaven løses med,
hvilken mængde skal der
bruges aktuelt og på sigt,
hvornår skal en levering
ske - og hvad er budgetgrundlaget.
Ydermere vil det være
en lettelse i vor sagsbehandling om der fra starten fremsendes et eksempel, en skitse, et billede eller en færdig fil
der kan produceres efter.
Vi står naturligvis til rådighed med råd og vejledning.

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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- eksempler, der alle kan leveres efter opgave, i enhver mængde, kvalitet, farve og udformning.
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Etiket-eksempler, der alle kan leveres efter opgave, i enhver kvalitet, farve og udformning, til isyning,
påsyning eller med lim til påvarmning.
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Vævede eksempler, der alle kan leveres efter opgave.
Lynlås - hængere.
Minimumskvantitet: 25 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 - 3 farver.
Minimum format: 12 x 50 mm..
Maximum format: 60 x 100 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 90 grader.

Ovenstående anbefales til bl.a. montering på lynlås, kraver o. s. v.. Etiketten leveres med fyld, således at den
er anvendelig som en forlængelse af lynlåsens holder. En varig reklame for en gave og for firmaet.

Vævede bånd.
Minimumskvantitet: 25 meter pr. levering.
Antal farver: 1 - 6 farver.
Minimum format: 12 mm..
Maximum format: 100 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 90 grader.

Ovenstående anbefales til bl.a. stropper, som besætninger o. s. v.. Vaskbarhed ved varmeklæbning: 60
grader.
Vævede navnelabel, der kan leveres efter opgave - i metermål eller pakket stykvis.
Vævede navnelabel.
Minimumskvantitet: 20 stk. pr. levering - 4 etiketter pr. navn.
Antal farver: 1 - 6 farver.
Minimum format: 30 x 50 mm..
Maximum format: 100 x 200 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 60 - 90 grader.
Ovenstående anbefales til bl.a. udvendig montering på eksempelvis burrebånd. Alternativt varmeklæbes.
Vaskbarhed ved varmeklæbning: 60 grader.
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Vævede labels, der kan leveres efter opgave.

Vævede labels.
Minimumskvantitet: 25 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 - 6 farver.
Minimum format: 10 x 16 mm..
Maximum format: 100 x 200 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 90 grader.
Ovenstående anbefales til bl.a. indvendig montering. Etiketten er anvendelig på sømme.
Vævede mærker og etiketter, der kan leveres efter opgave.

Vævede mærker og etiketter.
Minimumskvantitet: 25 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 - 6 farver.
Minimum format: 10 x 16 mm..
Maximum format: 100 x 200 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 60 - 90 grader.

Ovenstående anbefales til bl.a. udvendig montering. Etiketten skal syes på, alternativt varmeklæbes. Vaskbarhed ved varmeklæbning: 60 grader.
Badges i gummi, 3D og i reflex, der kan leveres efter opgave.

Badges i gummi, 3D og i reflex.
Minimumskvantitet: 250 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 - 6 farver.
Minimum format: 10 x 10 mm..
Maximum format: 400 x 400 mm..
Leveringstid: 20 - 30 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 60 - 85 grader.

Ovenstående anbefales til bl.a. udvendig montering. Etiketten skal syes på, eventuelt varmeklæbes. Ved varmeklæbning er vaskbarheden lovet til 60 grader.
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Præget læder, og læderimiterede mærker, der kan leveres efter opgave.

Præget læderimiteret mærker.
Minimumskvantitet: 25 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 farve.
Minimum format: 10 x 10 mm..
Maximum format: 100 x 200 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 90 grader.

Ovenstående anbefales til bl.a. udvendig montering. Etiketten er særdeles anvendelig på beklædning og gaver der kræver en diskret logisering. En varig reklame for en gave og for firmaet.
Laserskåret mærker og etiketter, der kan leveres efter opgave.
Laserskåret mærker og etiketter.
Minimumskvantitet: 25 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 - 6 farver.
Minimum format: 10 x 10 mm..
Maximum format: 80 x 200 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage fra godkendt rentegning.
Ekspreslevering: 1 - 5 arbejdsdage. Alternativt 3 - 4 uger.
Vaskbarhed: 60 - 90 grader.
Ovenstående anbefales til bl.a. udvendig montering. Etiketten skal syes på, alternativt varmeklæbes. Vaskbarhed ved varmeklæbning: 60 grader.
Broderi som mærker eller direkte på.., der kan leveres efter opgave.

Broderi som mærker eller direkte på…
Minimumskvantitet: 1 stk. pr. levering.
Antal farver: 1 - 10 farver.
Minimum format: 10 x 10 mm..
Maximum format: 350 x 350 mm..
Leveringstid: 5 - 10 arbejdsdage Alternativt 3 - 4 uger.
Ekspreslevering: 2 - 5 arbejdsdage.
Vaskbarhed: 40 - 90 grader.

Ovenstående anbefales til bl.a. udvendig montering. Etiketten er særdeles anvendelig på beklædning og gaver der kræver en diskret logisering. En varig reklame for en gave og for firmaet.
For at kunne give et reelt bud på en opgave, skal vi have noget konkret at gå ud fra - deri en illustration og den ønskede tekst. Billeder og illustrationer kan vi bedst bearbejde i .eps, .Ai, outlined, eller som PDF-filer. Tekst i samme regi,
eller fremsendt med den aktuelle fonts-fil vedhæftet. Hvis De kan medgive oplysninger Deres ønske om form (Længde x
bredde), farve (Pantonefarver) og kvalitet (vævet, broderet, etc.), vil det lette vore muligheder for at fremsende et konkret oplæg. Leveringstid: Normalt ca. 10 - 20 arbejdsdage for almene broderier i dansk og skandinavisk produktion,
større opgaver og produktioner fra blandt andet Østen, efter aftale.
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