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

!
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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
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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!

