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Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
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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?  
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Uret til sygeplejersken 

- med tryk og budskab - efter opgave. 
 

 
  

  
En bekvem måde at holde styr på tiden. 

 Det originale sygepleje ur har en pin-on anordning og er lavet af silikone 
 -  ideelt til det kliniske / sterile hospitals miljø! 

 Et ekstremt populært produkt indenfor sundhedssektoren overalt i verden. 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
SYGEPLEJERSKE, digitalt. 
 40216WDA0003 
 Smart sygeplejeur med præcis digital quartz urværk og legeret urkasse. 
 Logopladen, der også fungere som clips-on, er vandtæt. 
 Time, minut, sekund-måned og datoindikator. 
 Størrelse: 4,5 x 11 x 1,3 cm. 
 Printstørrelse: 6.5x4.5 mm. 
 Print: Silketryk. 
 Batteri: Inkludere knapcellebatteri 
 Emballage: Designbox, der kan leveres med tilhørende tekst- eller logoetiket efter opgave. 
  
  

SYGEPLEJERSKEUR ANALOG 
 40216WAA0009 
 Smart sygeplejeur med præcis analoge quartz 
urværk og legeret urkasse. Logopladen, der også 
fungere som clip-on, er vandtæt.   
Størrelse: 4,5 x 11 x 1,3 cm. 
Printstørrelse: Diameter 22 mm. 
Print: Silketryk. 
Batteri: Inkludere knapcellebatteri 
Emballage: Designbox, 
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"Spoon" - sygeplerjerskeur 
 40216NW63 
 Elokseret urkasse med miljøvenlig silikonegummi  
 og sikkerhedsnål, eller clip-on konstruktion. 
 Præcist Japansk analog kvarts urværk. 
 Vandtæt.  
 Størrelse: 4,5 x 11 x 1,3 cm. 
 Printstørrelse: 22 mm. 
 Print: Silketryk. 
 Batteri: Inkludere knapcellebatteri 
 Emballage: Designbox, der kan leveres med tilhørende tekst- eller logoetiket efter opgave. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DIGITAL "Spoon" - sygeplerjerskeur 
  40216NW65 
  BMI indikator / tid / alarm / stopur / kalorietæller 
 og pulsregner funktion med baggrundslys. 
 Miljøvenlig silikonegummi. 
 Selve uret kan tages ud. 
 Størrelse: 4,4 x 9 x 1,5 cm. 
 Printstørrelse: 5,5 x 32 mm. 
 Print: Silketryk. 
 Batteri: Inkludere knapcellebatteri 
 Emballage: Sølvpapir boks, der kan leveres med tilhørende tekst- eller logoetiket efter opgave. 
 
Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes efter ønske. 
Alle priser er dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse, fabrik / lager / 
trykkeri. Alle ordre under kr. 1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00. Alle ordre beregnes med et 
faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt fragt/porto. Prøver fremsendes gerne i udvalg. Disse faktureres ved 
afsendelsen. Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. 
Normal levering på lagervarer er 2 - 10 hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra Østen 
kan normalt leveres i to sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, 
afhængig af Deres behov ønsker og krav til leveringshastighed. 
 

Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter aftale. 
 


