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Tyvek® armbånd, med og uden tryk
- med logo, motiv, fortløbende nummerering, eller..?
¾ inc. - 19 mm. Tyvek® Armbånd.
De slanke Tyvek® wristbands sikrer en fantastisk
kombination af kvalitet, sikkerhed og værdi.
Leveres i fold af 1000 stk. pr. kasse.
Armbåndet er produceret i Tyvek® med stærk lim og
anbrudssikret forsegling, der gør dette produkt praktisk talt umuligt at fjerne eller overførsel.
Limen strækker sig helt ud til kanten af armbåndet.
Disse armbånd kan tilpasses på enhver måde og
opfylder de fleste behov.

1inc. - 24,5 mm. Tyvek® Armbånd.
Det brede Tyvek® armbånd sikrer den bedste sikkerhed og holdbarhed, og med det en større trykområde sikres budskab og
eventuel plads til logo.
Leveres i fold af 1000 stk. pr. kasse.
Armbåndet er produceret i Tyvek® med stærk lim og anbrudssikret forsegling, der gør dette produkt praktisk talt umuligt at fjerne
eller overførsel.
Limen strækker sig helt ud til kanten af armbåndet.
Disse armbånd kan tilpasses på enhver måde og opfylder de fleste behov.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/pins/318/sider/318_7.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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Valgfri farver.
Vælg mellem flere levende farver. Disse kan leveres fra lager eller i produktion, tilpasset til en given opgave,
eller som standardløsning. Tyvek® er et registreret varemærke produceret i flashspun high-density polyethylen fibre, et syntetisk materiale med stor slidstyrke. Tyvek ® er umuligt at rive over, men kan let skæres over
med en saks eller en kniv. Vanddamp kan passere gennem materialet, hvilket gør det yderst åndbar, men
også vandtæt.
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