Presentreklam
Första hjälpen kudde
Art nr 91470 Första hjälpenkudde med förlängd dragkedja.
Första Hjälpen-kudde med förlängd dragkedja som går en bit ner på sidorna - gör innehållet lätt
överskådligt. Innehållet är uppdelat enligt 1 - 2 - 3-systemet ©, anpassat till skadans art och med
tydliga instruktioner.
Mått 29x20x7 cm.
Tillverkad i oxfordnylon.
Materialfärg standard: Vit, Röd, Royalblå, Ljusgrå, Svart.

First Aid Kit Flex, utvikbar
Art nr: 91475Ö Utvikbar kudde med två bärhantag och blixtlås i tre sidor.
Ett genomskinligt innerfodral ger en god överblick över innehållet.
Innehållet är uppdelat enligt 1 - 2 - 3-systemet ©, anpassat till skadans art och med tydliga
instruktioner.
Baksida: Standardtryck First Aid System
Mått 25x18x6cm.
Tillverkad i oxfordnylon.
Materialfärg standard: Vit, Röd, Royalblå, Ljusgrå, Grön, Gul, Svart.

Första Hjälpen-kudde rund
Art nr 91476Ö Utvikbar rund kudde med blixtlås.
Innehållet är uppdelat enligt 1 - 2 - 3-systemet ©, anpassat till skadans art med tydliga
instruktioner.
Baksida: Standardtryck First Aid System.
Mått: Diameter 250mm
Tillverkad i oxfordnylon.
Materialfärg standard: Vit, Röd, Royalblå, Ljusgrå, Grön, Gul, Svart.

Fritidskit
Art nr 91416 Fritidskit med dragkedja i tre sidor.
Baksida med öppningsbart kardborrband.Produkten är utrustad med första hjälpen för
mindre skador i samband med fritidsaktiviteter.
Kan lätt hängas på cykelstyre, barnvagn, ryggsäck eller bälte.
Mått 12,5x9 cm
Tillverkad i oxfordnylon.
Materialfärg standard: Röd, Blå, Svart.

Första Hjälpen-Kit
Art.nr. 91417Ö Miniatyr av kudde 91470.
Baksidan försedd med öppningsbara kardborreband.
Lämpligt kit för fritid, resor, hemmet etc.
Mått: 18,5x14 cm.
Materialfärg: röd, blå och svart som standard.

Bältesväska
Art nr: 91926Ö
Första Hjälpen på plats och nära till hands.
Innehållet i väskan är framtaget framför allt att täcka de flesta behov avseende egenvård. Det finns
plats för egna artiklar för speciella behov.
Utmärkt vid fritidsaktiviteter. Utvikbar med fickor och kardborrlåsning.
Mått: 16x16x7cm
Materialfärg: blå.
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Presentreklam
Plåster-etuier

95120Ö Plåsterplån i papp med löst packade plåster
Mått 7x9cm
Innehåll:
9 st plåster AKLA SOFT 20x72mm

95124Ö Fickförpackning Plåster i papp med fastsydda plåster.
Mått 6,5x9,5cm
Innehåll:
8 Plåster Aklasoft 20x72mm
1 Plåster Aklasoft 53x72mm

Våtservetter
Välj det som passar dig
I vårt sortiment finns ett antal typer av våtservetter och även påsar med gel som du kan sätta eget namn och
design på. Produkter för uppfräschning, desinfektion, borttagning av make up, mygg- och fästingmedel, sårtvätt,
brännskadegel, rengöring av bilen, glasögon och mycket annat.
Vi kan även hantera kundspecifika vätskor och hjälpa dig med kontroll och test av dessa med lämplig duk och
förpackning.
Stora eller små serier
Stora eller små serier spelar ingen roll. Du får rätt ekonomi, kvalitet och leveranssäkerhet.
Sälj våtservetterna eller använd dem som en aktiv budskapsbärare i kundaktiviteter.
Exempel
94680Ö

Desinfektionsservett godkänd enligt EN1500

Mått på styckförpackning: 105x60 mm
Yttermaterial: Folielaminat PET-ALU/PE
Duk:
220x170 mm. Nonwoven 48gr
Vätska:
70% alkohol

Dansk Erhvervsbeklædning
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret DK 5610 Assens
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www.danskerhvervsbeklaedning.dk
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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