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  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

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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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

COVID-19 = Pandemi, epidemi eller udbrud 
- Hvad er mulighederne? 
 

Vort sortiment er oftest udvalgt fra flere leverandører, grossister eller producenter, og kan 
overordnet  illustreres med alt hvad der kan være behov for, uagtet om det skal være de små daglige 
fornødenheder, hjemtaget fra vore sædvanlige leverandører i ind- og udland, eller om det skal bero på 
produktion og import af specifikke artikler i større mængder, fra Eupæiske eller Asiatiske producenter. 
 

Certificerede mundbind, dragter, handsker og håndsprit kan sædvanligvis leveres i en ønsket 
mængde fra lager. Større mængder, eventuelt med eget brand, kan normalt produceres og leveres 
indenfor 20 - 25 arbejdsdage. 

 

Visirer 
 

Hagevisir 

- designet til voksne og børn, og produceret i PVC og 
plast, der ikke deformeres. 
 

Hagestykket er monteret med en fuldt justerbar elastik. 
 

Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og sprit, 
og kan naturligvis genbruges. 

 

 

Halvvisir 

- er en komfortabel løsning, der beskytter uden at 
begrænse vejrtrækningen. 
 

Visiret er produceret i PET-plast og næsebåndet er lavet 
af blød filt, så det kan bruges i mange timer uden 
ubehag. Disse visirer passer til ansigtet og kan justeres. 
 

Desuden kan det anvendes en hel arbejdsdag og 
personer, der bruger briller. 
 

Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og sprit, 
og kan naturligvis genbruges. 
 

Beskytter mod stænk af væske, nys og host. Dækker 
mund og næse. Behagelig over en længere periode. 

 

Heldækkende ansigtsvisir 

- et effektivt heldækkende ansigtsvisir, der beskytter mod stænk, 
nys og hoste. 
 

Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og sprit, og kan 
naturligvis genbruges. Visiret er en produceret i PET- plast 
(Polythene). 
 

Pladetykkelsen er 0,5 mm., der sikrer en god holdbarhed og 
elasticitet. De kan justere elastikken ved at koble den op på 
plastikgriberne, så den passer hovedstørrelsen. 
 

Desuden kan er visiret anvendelig en hel arbejdsdag og kan også 
bruges af brillebærere, idet afstanden mellem ansigt og visir giver 
en god luftcirkulation. 

 

 
  

 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 
 

På vore hjemmesider vil De finde udpluk af de muligheder vi kan være behjælpelige 

med, i stort og småt, noget fra lager, andet i produktion. 
  

 

 

  
 Kontakt os gerne for en konkret indgangsvinkel, spørgsmål eller tilbud. 

 

https://www.portwest.com/products/view/FR40/NAR 

Mundbind og den øvrige kollektion fra Portwest er udarbejdet med en vifte af design og pasform der er veleg-
net til mange anvendelsesformål. Kun de bedste tekstiler og teknikker anvendes og garanterer komfort og 
sikkerhed. Testet til at modstå hverdagens slid er hver beklædningsdel blevet designet og fremstillet til at 
sikre den bedste kvalitet. 

 

Dess: 482096214900019 
 

CV33 - tre-lags anti-microbial mundbind  
- genanvendelig stof mundbind med antimikrobiel finish.  
 

 

Metervare, skal: 65 % Polyester, 35 % bomuld.  
Kontrast: 100 % bomuld.  
 

Elastiske øresløjfer med justering for perfekt pasform.  
Metervare, skal: 100 % bomuld.  
Genbrugelig og maskinvaskbar ved 60 grader. 
Farve: Sort, hvid.  
Størrelse: One size.  
Foldet flad, hver maske er pakket i en individuel hygiejnisk 
polypose.  
 

Pakning: Ydre Karton 36. 25 masker pr. æske.  
 

Dræber 99,9 % af bakterier og kontrollerer adskillige 
lugtfremkaldende mikroorganismer, der kan ophobes i fibrene 
fra hudkontakt og vask. 
 

100 % bomulds til heldagsbrug. 
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