Izdelki za zaščito UNIFORM,
KOSTUMOV in ARHIVIRANEGA BLAGA / OBLAČIL
v MUZEJIH, GLEDALIŠČIH in pri IZPOSOJI

Art. E07.01.03-NT

140 x 60 cm

Art. E07.01.04-NT

160 x 60 cm

Art. E07.01.05-NT

180 x 60 cm

Material: eco netkani tekstil 60-70 g/m2
Barva:
črna, modra, siva,

Izredno praktičen izdelek,
za dolgotrajno-večkratno uporabo!

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!
60 cm
Prodaja in proizvaja:

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Slike so simbolične

120 x 60 cm

Zadrga

Art. E07.01.02-NT

Odprtina za
obešalnik

Ploskovna vreča

100 x 60 cm

od 100 do 180 cm

Art. E07.01.01-NT

Zanka,
obešalo

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

Standardne PLOSKOVNE ZAŠČITNE VREČE za oblačila

Razlika med STANDARDNIMI (S) in PROFESIONALNIMI (P)
zaščitnimi vrečami za oblačila:
** debelina eco netkanega tekstila: Stand = 60-70 g/m2; Prof = 100 g/m2
** zadrga: Stand = 3mm; Prof = 6mm
** okence/žepek samo pri Profesionalnih

Logotip na sprednji
ali hrbtni strani:
** sitotisk
** tekstilna etiketa

P
ZRAČNO
PREPUSTNO

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE

ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

Za ZAŠČITO, SHRANJEVANJE in PRENOS oblek, hlač/kril, srajc,
suknjičev, uniform, narodnih noš, svečanih oblačil, plaščev, kostumov, ...
Vsi izdelki so narejeni v našem podjetju in so plod lastnega razvoja - "E&E®"! Specializirani smo za razvoj in izdelavo profesionalnih izdelkov za
posebne potrebe naročnika, za katere nudimo tudi celoten servis. Poseben poudarek damo na izbiro kvalitetnih materialov.

Standardne RAZŠIRLJIVE ZAŠČITNE VREČE za oblačila
120 x 60 x 9 cm

Art. E07.02.03-NT

140 x 60 x 9 cm

Art. E07.02.04-NT

160 x 60 x 9 cm

Art. E07.02.05-NT

180 x 60 x 9 cm

Material: eco netkani tekstil, 60-70 g/m2
Barva:
črna, modra, siva

Za svečana ali debelejša oblačila
različnih dolžin oz. za več oblačil hkrati.

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu

Razširitev
9 cm

60 cm

Za shranjevanje, krajša potovanja.
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

Zadrga

Art. E07.02.02-NT

Razširljiva vreča

100 x 60 x 9 cm

Odprtina za
obešalnik

Odprtina za
obešalnik

od 100 do 180 cm

Art. E07.02.01-NT

Razširitev
9 cm

info@erhart.si

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!
www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

Zaščitne vreče imajo ob spodnjem robu rinčico za obešalnik,
ki omogoča lažje prenašanje prepognjene vreče.

Izdelki za zaščito UNIFORM,
KOSTUMOV in ARHIVIRANEGA BLAGA / OBLAČIL
v MUZEJIH, GLEDALIŠČIH in pri IZPOSOJI

Art. E07.03.03-NT

140 x 60 cm

Art. E07.03.04-NT

160 x 60 cm

Art. E07.03.05-NT

180 x 60 cm

Art. E07.03.06-NT

80 x 60 cm

Art. E07.03.07-NT

120 x 45 cm

Material: eco netkani tekstil, 100 g/m2
Barva:
črna, modra, siva,

Prosojen
PVC žepek
za sliko in
podatke o
oblačilu

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

Izredno praktičen izdelek,
za dolgotrajno-večkratno uporabo!

od 45 do 60 cm

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu

Prodaja in proizvaja:
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Kvaliteten in debelejši eco netkani tekstil (100 g/m2)
ter močnejša 6 mm zadrga.
Ob spodnjem robu je rinčica za obešalnik, ki omogoča
lažje prenašanje prepognjene zaščitne vreče.

Slike so simbolične

120 x 60 cm

Zadrga

Art. E07.03.02-NT

Odprtina za
obešalnik

Zanka,
obešalo

Ploskovna vreča

100 x 60 cm

od 80 do 180 cm

Art. E07.03.01-NT

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

Profesionalne PLOSKOVNE ZAŠČITNE VREČE za oblačila

Logo: sprednja
ali hrbtna stran

P

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE
ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

ZRAČNO
PREPUSTNO

Za ZAŠČITO, SHRANJEVANJE in PRENOS oblek, hlač/kril, srajc,
suknjičev, uniform, narodnih noš, svečanih oblačil, plaščev, kostumov, ...

Vsi izdelki so narejeni v našem podjetju in so plod lastnega razvoja - "E&E®"! Specializirani smo za razvoj in izdelavo profesionalnih izdelkov za
posebne potrebe naročnika, za katere nudimo tudi celoten servis. Poseben poudarek damo na izbiro kvalitetnih materialov.

Profesionalne RAZŠIRLJIVE ZAŠČITNE VREČE za oblačila
120 x 60 x 9 cm

Art. E07.04.03-NT

140 x 60 x 9 cm

Art. E07.04.04-NT

160 x 60 x 9 cm

Art. E07.04.05-NT

180 x 60 x 9 cm

Art. E07.04.06-NT

180 x 60 x 20 cm

Art. E07.04.07-NT

200 x 60 x 20 cm

Odprtina za
obešalnik

Odprtina za
obešalnik

Prosojen žepek za
sliko in podatke o
oblačilu

Zadrga

Art. E07.04.02-NT

Razširitev
9 cm

Razširljiva vreča

100 x 60 x 9 cm

od 100 do 200 cm

Art. E07.04.01-NT

Razširitev
9 ali 20 cm

Material: eco netkani tekstil, 100 g/m2
Barva:
črna, modra, siva

Za svečana ali debelejša oblačila
različnih dolžin oz. za več oblačil hkrati.
Za shranjevanje, potovanja, izposojo oblačil, ...

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

60 cm

info@erhart.si

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

Poseben dodatek: Na sprednji strani zaščitne vreče je prišito
prosojno PVC okence v velikosti A5, za sliko in podatke o
shranjenem oblačilu.

Izdelki za zaščito UNIFORM,
KOSTUMOV in ARHIVIRANEGA BLAGA / OBLAČIL
v MUZEJIH, GLEDALIŠČIH in pri IZPOSOJI

Art. E07.05.04-NT

160 x 60 cm

Material: eco netkani tekstil, 100 g/m2
Barva:
črna, modra, siva,

Izredno praktičen izdelek,
za dolgotrajno-večkratno uporabo!
Prostoren ŽEP na zadrgo,
za dodatke!
(šali, kravate, perilo,
glasbeno mapo, pokrivalo, ...)

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

Prosojen
PVC žepek
za sliko in
podatke o
oblačilu

!
OVO

N

60 cm

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu

Prodaja in proizvaja:
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Kvaliteten in debelejši eco netkani tekstil (100 g/m2)
ter močnejša 6 mm zadrga.
Ob spodnjem robu je rinčica za obešalnik, ki omogoča
lažje prenašanje prepognjene zaščitne vreče.

Slike so simbolične

140 x 60 cm

Zadrga

Art. E07.05.03-NT

Odprtina za
obešalnik

Zanka,
obešalo

Ploskovna vreča

120 x 60 cm

od 120 do 160 cm

Art. E07.05.02-NT

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

Profesionalne PLOSKOVNE zaščitne vreče Z ŽEPOM

Logo: sprednja
ali hrbtna stran

P
ZRAČNO
PREPUSTNO

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE

ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

Za ZAŠČITO, SHRANJEVANJE in PRENOS
oblek, hlač/kril, srajc, suknjičev, uniform,
narodnih noš, svečanih oblačil, plaščev, kostumov, ...
Vsi izdelki so narejeni v našem podjetju in so plod lastnega razvoja - "E&E®"! Specializirani smo za razvoj in izdelavo profesionalnih izdelkov za
posebne potrebe naročnika, za katere nudimo tudi celoten servis. Poseben poudarek damo na izbiro kvalitetnih materialov.

Profesionalne RAZŠIRLJIVE zaščitne vreče Z ŽEPOM
140 x 60 x 9 cm

Art. E07.06.04-NT

160 x 60 x 9 cm

Material: eco netkani tekstil, 100 g/m2
Barva:
črna, modra, siva

Za svečana ali debelejša oblačila
različnih dolžin oz.
za več oblačil hkrati.
Za shranjevanje, potovanja,
izposojo oblačil, ...

Razširitev
9 cm

VO
NO

!

Prostoren ŽEP
na zadrgo,
za dodatke!
(šali, kravate,
perilo, pokrivalo,
glasbeno mapo ...)

Prosojen žepek za
sliko in podatke o
oblačilu

Zadrga

Art. E07.06.03-NT

Razširljiva vreča

120 x 60 x 9 cm

od 120 do 160 cm

Art. E07.06.02-NT

Odprtina za
obešalnik

Odprtina za
obešalnik

Razširitev
9 cm

60 cm
Rinčica za obešalnik
pri prepognjenem
prenosu

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

Poseben dodatek: Na sprednji strani zaščitne vreče je prišito
prosojno PVC okence v velikosti A5, za sliko in podatke o
shranjenem oblačilu.
NOVO: prostoren ŽEP NA ZADRGO na zadnji strani zaščitne vreče!

Izdelki za zaščito UNIFORM,
KOSTUMOV in ARHIVIRANEGA BLAGA / OBLAČIL
v MUZEJIH, GLEDALIŠČIH in pri IZPOSOJI

Art. E07.06.01-PL

zapiranje na vrvico
in stiskač

38 x 33 x 37 cm

Material: netkani tekstil, PP, prozorna folija
Barva:
siva, modra, črna

dodatna
protiprašna
zaščita
odprtine

prozono
plastično
okno
ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

eco netkani tekstil
polipropilen (PP)

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!
Prozoren žepek
za označitev
vsebine

vrvica za
lažji prenos

Slike so simbolične

P
prilagodljiva višina glede
na pokrivalo in mesto hrambe

ZRAČNO
PREPUSTNO

** za hrambo pokrival, šalov ali drugih izdelkov
** zračno-prepustna in vodo-odbojna
** ščiti pred prahom in vlago, mečkanjem
** enostavno vzdraževanje

ploskovno zložljiva,
a hkrati samostoječa

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

ZAŠČITNA TORBA ZA POKRIVALO

Dno iz
PP plastike

Prodaja in proizvaja:
info@erhart.si

www.erhart.si

ZAŠČITNA VREČKA za OBUVALA, ROKAVICE, ŠALE, ...
Art. E10.03.01-NT

28 x 36 cm

Art. E10.03.02-NT

33 x 42 cm

Material: eco netkani tekstil, 100 g/m2
Barva:
črna, modra, siva, rdeča, zelena

P
ZRAČNO
PREPUSTNO

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE

ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

Za šolske copate, rezervna oblačila, kape/rokavice, ...
Pralen, trpežen, vodoodbojen in zračno prepusten netkani tekstil (100% PP).
Na vašo željo vam na vrečko prišijemo prozorno okence za imensko označitev vrečke.

IZDELAVA PO NAROČILU: zaščitna pokrivala, vreče, ...
V predstavljeni ponudbi ne najdete ustreznega izdelka? Potrebujete zaščitne vreče posebnih dimenzij?
Potrebujete ZAŠČITNA POKRIVALA za MUZEJSKE EKSPONATE, ki jih hranite v depoju?
Ali svečana pregrinjala za razkritje eksponata ob slavnostni otvoritvi?
Potem ste na pravem naslovu!
Sporočite nam vaše želje in izdelali vam bomo za vas ustrezno kvalitetno in funkcionalno rešitev!

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

P
ZRAČNO
PREPUSTNO

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE

ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 041-643-789; Fax: 01-290-9940

