
Lagerfärger

Brandvarnare med optisk detektionskammare
med en stark larmsignal på minst 85 dB/3 meter 
Godkänd enligt CE, EN14604 Testfunktion och 
led-diod som blinkar vid normal funktion. 
Batteriskydd samt automatisk indikering för 
batteribyte. 

Mått: 10 x 10 cm
Tryckstorlek: 4 x 2 cm Placering: Nederkant

3605. Brandvarnare

Brandfi ltens fodral kan digitaltryckas i valfritt motiv 
från endast 100 st.

Fodralet trycks med valfritt fotografi , eller annat mo-
tiv. Vi hjälper er med kvalitets-granskning och layout. 
Med denna typ av tryckteknik går det också bra att 
tillverka fodralet i valfri PMS-nyans och att märka den 
med fl erfärgad loga med rastrering till exempel. Vi 
hjälper er gärna att ta fram ett lämpligt fotografi  med 
rättigheter att användas och är behjälpliga att göra 
skisser och bolla idéer på layout.

Levereras med godkänd brandfi lt storlek:
120 x 120 cm eller 120 x 180 cm

Material: Polyester. Glasfi ber
Mått fodral: ca 18 x 29 cm
Tryckstorlek: Utfallande, dvs kant till kant.
Placering: Framsida samt baksida. 
Baksidan täcks av användarguide med 
instruktioner på svenska, norska, engelska, 
fi nska och danska.

Lev.tid: OBS! Beställ senast 15 oktober
för  leverans med eget motiv innan jul.

Brandfi lt med valfritt fotomotiv Valfritt
motiv 

från 
100 st

Lagerfärger

Flytbara isdubbar med snöre och dragsko 
för individuell inställning, spetsar av stål. 
CE-märkt.

Material: Köldbeständig plast
Mått: 15 x 5 cm
Tryckstorlek: 7 x 1,8 cm
Placering: Handtag

3601. Isdubbar

Lagerfärger

Förbandssats innehållande sårrengöring, bandage, tejp, sax, 
säkerhetsnålar, triangelbandage, fi lt, plåster m.m. 
Levereras i en box av stöttåligt  EVA-foam med dragkedja och 
litet handtag. 

Material: EVA-foamplast
Mått: 16 x 12 x 5 cm
Tryckstorlek: 4 x 1,5 cm / 7 x 10 cm
Placering: Framsida / Baksida

3207. First Aid Box

.

Omtanke är en fi n gåva - Köp våra profi lerade julklappar! 

Kontakta din säljare eller vår kundservice 020-451010


