LOVCI

Material:

30 x 30 x 4 cm

galanterijski žamet, svečana obroba,
posebno penasto polnilo, PP plošča

Barva žameta: zelena, modra, rdeča, ...
Barva obrobe: srebrna, zlata, črna

Prav je, da so težko prislužena odličja tudi predstavljena in
predana na prav tako odlični, kvalitetni in trajni protokolarni blazini.

Sestava: večslojno oblazinjenje, ki objema eco-polipropilensko plošča
galanterijski žamet

večslojno vatirano oblazinjenje zgoraj

v sredini
PP plošča
za stabilnost
svečan obrobni trak

večslojno vatirano oblazinjenje spodaj

Slike so simbolične

Art. E09.05.01

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

"ELEGANCE" PROTOKOLARNA BLAZINA za odličja

ZLATA
obroba

SREBRNA
obroba

ČRNA
obroba

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

"ELEGANCE" TORBA za protokolarno blazino s parom belih rokavic
Art. E09.05.02-PL

35 x 32 x 5 cm

Material: poliestersko platno, 600x300
Barva:
črna

prilagojena velikost za
enostavno vstavljanje

prozoren
žepek
za vizitko

Bombažne BELE ROKAVICE
za gladenje žameta in
čisto namestitev odličij!

Posebna TORBA iz nepremočljivega platna bo poskrbela, da bo PROTOKOLARNA BLAZINA
pri prenosu ali hrambi vedno zaščitena in v brezhibnem stanju, takoj pripravljena za uporabo!

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

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

Izbirate lahko med različnimi barvami obrob in žameta!

LOVCI
"BASIC" ploskovni zaščitni VREČI za oblačila

100 ali 120 cm

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

P
VODO-ODBOJNA, ODBIJA PRAH
NE VPIJA VLAGE in UMAZANIJO

30°

100%
PP,
eco

PRALEN pri
nizki temp.

NETKANI
TEKSTIL

60 cm
NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

Rinčica za obešalnik
pri prepognjenem prenosu

Izredno praktičen izdelek,
za dolgotrajno uporabo!

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

info@erhart.si

"ULTRA" ploskovna zaščitna VREČA za oblačila

P
VODO-ODPORNA, ODBIJA PRAH
NE VPIJA VLAGE in UMAZANIJO

Odprtina za
obešalnik

Zadrga

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu

Zanka,
obešalo

Ploskovna vreča

Material: poliestersko platno, 600x300
Barva:
črna

ZRAČNO
PREPUSTNO

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

120 x 60 cm

120 cm

Art. E07.07.02-PL

www.erhart.si

60 cm

PRALEN pri
nizki temp.

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 dajemo na izbiro kvalitete materialov in izdelave.

"BASIC" Zaščitna vrečka za dodatke (klobuke, rokavice, šale, obuvala, ...)
Art. E03.01.03-NT

42 x 33 cm

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

P
ZRAČNO
PREPUSTNO

VODO-ODBOJNA, ODBIJA PRAH
NE VPIJA VLAGE in UMAZANIJO

30°

100%
PP,
eco

PRALEN pri
nizki temp.

NETKANI
TEKSTIL

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

** Za kapo, rokavice, šal, tudi čevlje, ...
** Na vašo željo vam na vrečko prišijemo prozorno okence za imensko označitev vrečke.
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Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

ZRAČNO
PREPUSTNO

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

120 x 60 cm

Slike so simbolične

Art. E07.01.02-NT

Odprtina
za
obešalnik

Zanka,
obešalo

Zadrga

100 x 60 cm

Ploskovna vreča

Art. E07.01.01-NT

