3-LAGS MUNDBIND med 1 farvet tryk
Leveres med individuelle navne eller logotryk og kan vaskes ved 60°C
· Inderste lag: Mesh, 100% polyester
· Midterste lag: Single jersey , 100% bomuld
· Yderste lager: Isoli , 65% bomuld / 35% polyester
· Coated metal næseklemme
· Justerbare stropper
· Vaskbar ved 60°C
· Velegnet til tryk
· Masken er ikke til medicinsk brug
· Vi anbefaler at du vasker masken før brug

Der er valgt tre forskellige materialer til denne Face Mask, hvert lag har hver deres egenskab.
Inderste lag er mesh, der ofte bruges til sportstøj, da det er med til at lede fugt væk fra kroppen, og i maskens tilfælde
væk fra dit ansigt. I midten er der et lag af single jersey som er med til at absorbere og holde på fugt.
Yderste lag er en børstet isoli, hvor indersiden absorbere fugt og ydersiden forhindrer fugt i at trænge ind.
Masken er rund over næse og mund for at give en rummelig pasform. Den slutter til under hagen og passer godt til både
store og små ansigter. Kanten er afsluttet med kantbånd af mesh som er blød mod huden. Kantbåndet fortsætter og bliver
til ørestropper. Ørestropperne har en blød plastperle som holder stropperne på plads. Du kan evt. binde en knude på
stroppen og klippe den overskydende længde af, når du har fundet din længde. Næseklemmen er med til at holde masken
på plads og at den slutter tæt.

“HUSK MUNDBIND” Selvklæbende mærker

HUSK
MUNDBIND

PRISER pr. stk.

Hertil opstart på 250,00 kr.

v/ 25 Stk.

v/ 50 Stk.

v/ 100 Stk.

v/ 250 Stk.

v/ 500 Stk.

v/ 1000 Stk.

48,00 kr

37,00 kr

31,00 kr

28,00 kr

25,00 kr

24,00 kr

Inkl. 1-farvet tryk, max. str. 5 x 5 cm - Priserne er ekskl. moms og fragt
Sundhedsstyrelsen skriver om stofmasker:
Hvis du vælger at bære stofmundbind, så bør det som udgangspunkt bestå af tre lag tætvævet stof fx bomuld, være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt
til dit ansigt, så det dækker både næse og mund. Det skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader, og det skal vaskes en gang dagligt eller hyppigere, hvis
det bliver beskidt eller fugtigt.
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“HUSKSelvklæbende
MUNDBIND”

HUSK
MUNDBIND

- Selvklæbende mærker

Skal du bruge en venlig ”reminder” om, at dine medarbejdere og
kunder
huske
at brugeom,
mundbind,
så er et selvklæbende
mærke
Skal du bruge
enskal
venlig
“reminder”
at dine medarbejdere
og kunder
skal
huske attilbruge
mundbind,
et selvklæbende
til indgangsdøre
o. l. op.
indgangsdøre
o. så
l. eteroplagt
valg. Og såmærke
er de nemme
selv at sætte
et oplagt valg. Og så er de nemme selv at sætte op.
FORMAT Ø 15 CM
til plane ﬂader

12 kr. pr. stk.

FORMAT Ø 30 CM
Specielt til gulve

28 kr. pr. stk.

Ønskes anden farve, størrelse etc., så kontakt os på Tlf. 98 92 07 55

Priserne er ekskl. moms, evt graﬁsk arbejde og levering

Vi kan selvfølgelig også tilpasse budskab og layout, så det passer til
Priserne er ekskl. moms, evt grafisk arbejde og levering
al du bruge en venlig ”reminder” om, at dine medarbejdere og
jeres øvrige kommunikation. Kontakt os for yderligere information
der skal huske at bruge mundbind, så er et selvklæbende mærke

