
Lagerfarger

3605. Brannvarsler
Brandvarsler med optisk detektionkammer med et 
sterkt alarmsignal på minst 85 dB/3 meter Godkjent i 
følge CE, EN14604 Testfunksjon og led-diode som 
blinker ved normal funksjon. Batteribeskyttelse 
samt automatisk indikering for batteribytte. 

Mål: 10 x 10 cm
Trykkstørrelse: 4 x 2 cm Plassering: Nederkant

Brannfiltens omslag kan digitaltrykkes i valgfritt motiv fra 
kun 100 stk.

Omslaget trykkes med valgfritt fotografi , eller annet mo-
tiv. Vi hjelper dere med kvalitets-gransking og layout. Med 
denn type trykkteknikk går det også bra å lage omslaget i 
valgfri PMS-nyanse og å merke den med flerfarget logo 
med rastrering for eksempel. Vi hjelper dere gjerne med å 
finne et passende bilde med rettigheter for å bruke og er 
behjelpelige med å lage skisser og diskutere idéer på layout.

Leveres med godkjent brannfilt størrelse:
120 x 120 cm eller 120 x 180 cm

Materiale: Polyester. Glassfiber
Mål omslag: ca 18 x 29 cm
Trykkstørrelse: Utfallende, dvs kant til kant.
Plassering: Forside samt bakside. 
Baksiden dekkes av brukerguide med 
instruksjoner på svensk, norsk, engelsk, 
finsk og dansk.

Lev.tid: OBS! Bestill senest 15. oktober
for  leveranse med eget motiv innen jul.

Brannfilt med valgfritt fotomotiv
motiv

Valgfritt

fra
100 stk

Lagerfarger

3601. Ispigger
Flytbare ispigger med snor og dragsko for 
individuell innstilling, spisser av stål. CE-
merket.

Materiale: Kuldebestandig plast
Mål: 15 x 5 cm
Trykkstørrelse: 7 x 1,8 cm
Plassering: Håndtak

Lagerfarger

3207. First Aid Box
Forbindingssats inneholdende sårrengjøring, bandasje, tape, saks, 
sikkerhetsnåler, triangelbandasje, filt, plaster m.m. 
Leveres i en boks av støttålig  EVA-foam med glidelås og lite 
håndtak. 

Materiale: EVA-foamplast
Mål: 16 x 12 x 5 cm
Trykkstørrelse: 4 x 1,5 cm / 7 x 10 cm
Plassering: Forside / Bakside

.

Omtanke er en fin gave - Kjøp våre profilerte julegaver! 

Kontakt din selger eller vår kundeservice på telefon 810 30 123




