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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

LeDitSee 
- cap og kasketter med LED-lys i skyggen. 
 

Hovedbeklædning til job og fritid - til hobby, industri, rengøring, fiskeri, og som reklame med tryk og broderi 
efter opgave. 

 
 

Innovativt finsk produkt. 
 

Eller som LeDiTSee's opfinder, Oy Matti Lahtinen beskriver det: Folk er dovne og frustrerede, banalt set har 
det gjort at vi har fostret forskellige opfindelser gennem tiden. Hver eneste af os har forbandet en mønt der er 
tabt i mørket, et vanskeligt hul at bore, en fingerspids der rammer noget varmt, eller en akavet sømstilling. 
 

Få mennesker har en lommelygte, eller en anden lyskilde, ved hånden, medens næsten alle går med hat. 
Hvad kan være enklere, mere funktionelt og mere effektivt, end at kombinere en kasket og en lys? Dette er 
den drivende kraft bag LeDitSee®Multipurpose hovedbeklædning. 
 

Leditsee Oy producerer en række modeller til både hverdag og fritid: Mekanik, sikkerhedsvagt, skorstens-
fejning, og bådejere, cyklister, jægere, samt fiskere der har alle fundet Leditsee, og deres tilbagemeldinger 
har været overvældende positive. Leditsee er en værdsat jubilæums- eller virksomhedsgave - eventuelt med 
logo og budskab. 

 

 

Hvad er Leditsee®?  
LeDitSee © er et elektronisk værktøj for hovedbelysning, ikke kun en kasket. Let lys i mørket. Med LeD-it-
See-lyskasketten kan De se, hvad De foretager Dem i aften- og nattemørke. De har begge hænder fri - og er 
samtidig selv til at få øje på. Derfor maksimal sikkerhed - Ideen med at kombinere lys og kasket opstod, da 
Matti Latinen i nattemørke blev nødt til at tjekke olien i sin bil. Belysningen var så dårlig, at han brændte sine 
hænder. Og kom da til at tænke på, hvorfor han egentlig ikke havde lys i min kasket? Det er fortalt af opfinde-
ren af den finske, patenterede LeDitSee-lyskasket. Kasketten/huen er til både professionel brug og til fritids-
brug. Den fås i forskellige farver og modeller og egner sig derfor til mænd, kvinder og børn. 
 

Moderne lysteknik garanterer mange brugermuligheder. 
Energikilden i den enkelte LeDitSee kasket/hue er et 9-volt batteri - alkali, litium eller opladeligt. Et alkalibat-
teris totale levetid er f.eks. 24 - 80 timer, afhængig af hvor mange Led lys produktet har. Ved at frigøre begge 
hænder bliver Deres arbejde nemmere og De opnår større sikkerhed. 
 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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I mange andre situationer kan det også være en fordel at have hænderne frie og samtidig lyse for sig. Lyset 
er aldrig længere væk end et tryk på undersiden af skyggen. Kasketten/huen kan lyse med tre forskellige 
styrker, hvoraf den kraftigste lyser 40 - 50 meter frem. Led-modulerne er beskyttet mod regn, støv og andre 
partikler. Energikilden er et 9-volt batteri med en levetid optil 80 timer. Kasketten kan håndvaskes. 
 

 
 

Vand- og støvtætte caps med ledlys foran 8 til 12 led-
lamper. 
 

Tændes i flere tempi - hvidt / rødt og hvidt lys - kan 
håndvaskes - 9 volt batteri medfølger. 
 

- mere end 40 timers kraftigt lys - en trafiksikker 
investering. 
 

- og alt kan tilføres tryk og broderi - i små eller større 
serie - om ønsket. 
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