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

Dess: 482096214900019

FR40 - FR maske
- et-lags 100 % FR genanvendelig maske, åndbar og blød.
Bånd for perfekt pasform.
Maskinvaskbar ved 60 grader.
Brandhæmmet.
Farve: Marineblå.
Størrelse: One size.
Metervare: Bizflame Knit 237 gram/m2.
Pakning: Ydre Karton 36. 18 masker pr. æske.
Hver maske er pakket i en individuel hygiejnisk polypose.
Bizflame Knit.
Stærk men let, tilbyder komfort og holdbarhed, smart og
praktisk design, samt enestående FR og lysbue
beskyttelse. Kvalitetshåndværk kombineret med god
metervarer sikrer flot udseende efter vask. Interlock strik
struktur giver glat jerseystrik på begge sider for maksimal
komfort.
Denne brancheførende FR-serie af arbejdstøj til farlige
miljøer, er topmoderne produkter som er resultatet af
mange års erfaring kombineret med avanceret teknologi
og markedsundersøgelser.
Forpligtet til sundhed, sikkerhed og komfort så brugeren
har en bred vifte af produkter, velegnet til alt slags vejr og
anvendelses. Standarder: ASTM F1959/F1959M-12
(ATPV 12 CAL/CM2 (HAF 80.8 %))
Portwest bizflame, modaflame og antistatisk - arbejds- og profiltøj til jobbet - til industrielt brug.
Løbende udvikles der nye tidssvarende arbejds- og imagekollektioner, og således var Portwest den første
virksomhed der gik uden for Europa og producerede funktionelt tøj. Portwest udvikler og producerer erhvervs- og imagebeklædning efter ønske og ide, forcen er at udvikle og producerer imagebeklædning efter
individuelle krav, i større mængder, gerne med tryk og broderi. Portwest har et omfattende udvalg af materialer og stilarter der imødekommer industriens krav. Hardwearing, betyder endnu mere behagelige beklædningsgenstande, kvaliteterne kan tilpasses til de fleste behov. Portwest tilbyder et udvalg af høj kvalitet, til
økonomisk overkommelige priser. Alle kvaliteter er specielt konstrueret til at modstå kravene i industrien.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/482/sider/482_9.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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CV30 - tre-lags ansigtsmaske.
- med åndbart indre bomuldsstof, med høj komfort.
Elastiske øresløjfer for perfekt pasform.
Maskinvaskbar ved 60 grader.
Farve: Sort, Marineblå, Grafitgrå, Mørk marineblå.
Størrelse: One size.
Foldet flad, hver maske er pakket i individuel hygiejnisk pose.

Pakning: Ydre Karton 36. 25 masker pr. æske.
Metervare skal: 65 % Polyester, 35 % Bomuld 1
gram/m2.
Metervare foer: 100 % Bomuld 1 gram/m 2.
Genbrugelig og vaskbar ved 60 grader.
Individuelt indpakket i hygiejnisk pose.

Denne kollektion er udarbejdet med en vifte af design og pasform der er velegnet 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.
Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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CV21 - to-lags ansigtsmaske
- genanvendelig, åndbar og blød til heldags brug.
Elastiske øresløjfer for perfekt pasform.
Maskinvaskbar ved 60 grader.
Farve: Sort, Hvid.
Størrelse: One size.
Foldet flad, hver maske er pakket i individuel
hygiejnisk pose.
Pakning: Ydre Karton 36. 25 masker pr. æske.
Metervare skal: 100 % Bomuld, 1 gram/m2.
Genbrugelig og vaskbar ved 60 grader.
Individuelt indpakket i hygiejnisk pose.

Dess: 482096214900019

CV22 - to-lags anti-biologisk mundbind
- genanvendelig mundbind med antimikrobiel finish.
Elastiske øresløjfer med justering for perfekt pasform.
Metervare, skal: 100 % bomuld.
Maskinvaskbar ved 60 grader.
Farve: Sort, hvid.
Størrelse: One size.

Genbrugelig og maskinvaskbar ved 60 grader.
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 % bomuld til heldagsbrug.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> https://www.portwest.com/

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

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

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> https://www.portwest.com/

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

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

