
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame  
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

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? 

 

 

ROADSHOW 

- Kik ind og prøv en kabinescooter. 
 

 
 

Bredt sortiment af kabinescootere og udstyr af høj kvalitet. 
Modellerne af BACH kabinescootere spænder fra de 3-hjulede kabinescootere, BACH 25 og BACH delux 26, 
til de 4-hjulede kabinescootere (bil), BACH 27, som alle kan specialbygges til handicapvenlige køretøjer. Mo-
torprogrammet indeholder motorstørrelser, som kan køre hhv. 15 km/t, 30 km/t (lille knallert) og 45 km/t (stor 
knallert/bil) afhængig af, hvilket køretøj De vælger. 
 

 
 

MØD OS I  

Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
ALLE HVERDAGE MELLEM KL. 9,00 OG 17,00 

ELLER EFTER AFTALE. 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> http://danskmobilreklame.dk/images/bil/kabinescooter/kabinescooter.htm 
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Alle priser er baseret på dagspris, med forbehold for ændringer. 
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Mobilt gadesalg  
- som special ombygninger efter individuelle krav, med og uden reklame. 

 

 
 

Engangsservice og forbrugsvare 
Engangsservice og forbrugsvare til din ombyggede APE 50 kaffevogn. Her på siden finder du en række kva-
litetsprodukter der kan bruges til drift af din kaffevogn. Produkterne er alle af høj kvalitet, og derfor velegnet til 
professionel brug. På siden her finder du ting som kaffekværne, service specialkaffe, sirup til kaffe, samt di-
verse rengøringsredskaber til din kaffevogn. 
 

Kaffemaskiner og udstyr 
Her på siden ses et udvalg af de kaffemaskiner og andet udstyr vi kan montere på din Piaggio Ape. Disse 
kaffemaskiner er lavet til kommercielt brug, og er derfor af en helt anden kvalitet end dem man ville købe 
hjem til. De har en høj produktionsvolumen, altså kan de lave mange kopper kaffe i timen. Kaffen de laver er 
samtidig af utrolig høj kvalitet, og de kan lave kaffe i mange år, eftersom holdbarheden er i top. Disse kaffe-
maskiner virker på både gas og strøm, hvilket gør dem ideelle til en mobil kaffevogn, hvor man ikke altid har 
adgang til strøm. 

 

 
 

Kontakt os gerne for yderligere information.  
 

Med support fra 
DANSK MOBIL REKLAME 

- er De et stykke nærmere målet - at blive kørende uden den store investering! 
 

DK 5610 Assens - Telefon +45 64713346 
admin@danskmobilreklame.dk 
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En verden af grøn mobilitet 
 

- TMP er en dansk familievirksomhed, der blev grundlagt i 1980’erne og siden hen er 
vokset i Norden. TMP repræsenterer en række af de eftertragtede brands indenfor 
grøn mikromobilitet. Samtidig drives egenpro-duktion af street sales løsninger og livs-
stilsproduktet Wide Path Camper. 

 
 

Som Skilteforretning varetager vi gerne salg og branding, samt rådgivning og teknisk support indenfor de 
førte produktområder. 
 

 

 

 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  
 

> www.danskmobilreklame.dk – www.danskskiltereklame.dk 
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