
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  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. 
 

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? 

 

 

Brug af mundbind 

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige 
smitteforebyggende anbefalinger. Hav altid håndsprit og et mundbind med, så De kan tage det på, hvis det 
bliver nødvendigt. Vær desuden opmærksom på steder, hvor der er indført krav om mundbind eller visir. 
Husk at mundbind ikke kan erstatte de generelle råd. Det er derfor vigtigt, at De fortsat overholder rådene, 
selv om De bærer mundbind, og at De bruger det korrekt. Forkert brug kan øge risikoen for smittespredning. 

 

  
 

 

Hvornår skal der bruges mundbind? 
I det offentlige rum er mundbind et krav. I busser og tog, på serveringssteder, i detailhandlen og ved religi-
øse-, kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, samt jobcentre og borgerservice og på institutioner, skoler m.v., 
på sygehuse og klinikker, samt plejecentre, er mundbind et krav. Når personer, der er smittet eller i risiko for 
at være smittet med coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge sig ud, f.eks. 
i forbindelse med test, anbefales mundbind. Husk at kommunerne udleverer gratis mundbind til personer, der 
ikke selv har mulighed for at anskaffe dem. 
 

De kan finde den fulde oversigt over lovkrav til anvendelse af mundbind eller visir på: www.coronasmitte.dk 
 

Mundbind skal anvendes korrekt, ved forkert brug risikerer De at sprede virus og bakterier til Dem 
selv og andre. 
 

Sådan bruges mundbind korrekt: 
Vask hænder eller brug håndsprit før brug. 
Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side. 
Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til ansigtet, og dækker både 
næse og mund. 
Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt. 
Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Læg det i en pose, 
indtil De er i nærheden af en skraldespand, eller hvis De skal genanvende det efter helt kortvarig brug. 
Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. 
Vask hænder eller brug håndsprit efter brug. 
 

Hvilken type mundbind skal De bruge? 
Vælger De et engangsmundbind, skal De kigge efter, om det er af medicinsk eller kirurgisk kvalitet, d.v.s. det 
skal være fabriksfremstillet og CE-mærket, og gerne med elastikker til ørerne frem for snore, der skal bindes, 
da det gør det lettere at bruge korrekt. Et type-I-mundbind, er tilstrækkeligt at benytte for alle borgere i det 
offentlige rum. Type-II-mundbind og åndedrætsværn (FFP2, FFP3 m.v.) anbefales forbeholdt personale i 
sundheds- og ældresektoren. 
 

Det anbefales at De anvender et fabriksfremstillet CE-mærket mundbind, f.eks. et type-I-
engangsmundbind. Ansigtsvisir kan være et alternativ i særlige situationer. Et visir slutter ikke lige 
så tæt om ansigtet som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det 
beskytter. Visiret bør helst dække enten både mund, næse og øjne, eller som minimum både næse og 
mund, og sidde tæt til ansigtet. 
 

 

Se mere om emnet på: www.coronasmitte.dk 
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Hvad er forskellen på de forskellige typer mundbind og visirer? 
Der findes forskellige typer af ansigtsmasker, og generelt kan der skelnes mellem mundbind og filtrerende 
ansigtsmasker. Mundbind kan fås som medicinske mundbind eller stofmundbind, og de slutter ikke helt tæt til 
ansigtet. Åndedrætsværn som f.eks. filtrerende ansigtsmasker er en anden type der slutter fuldstændig tæt til 
ansigtet, hvorfor vejrtrækningen udelukkende foregår igennem et filter. 
 

Medicinske mundbind 
Type I: Medicinske mundbind kan bruges de steder, hvor der er krav om brug af mundbind eller visir som 
f.eks. på serveringssteder, i detailhandlen og i den offentlig transport. Type II og IIR: Maskerne har en lidt 
større filtreringsgrad end type I. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at mundbind af type II og IIR kun bruges af 
sundhedsprofessionelle i sundheds- og ældreplejen. 
 

Stofmundbind 
Et stofmundbind i god kvalitet kan bruges i stedet for engangsmundbind. Det vil sige, at man f.eks. kan bruge 
stofmundbind på serveringssteder, i detailhandlen og i den offentlige transport. Et stofmundbind skal være 
lavet af tre lag stof, have elastikker til at sætte bag ørerne og sidde tæt til ansigtet, så det dækker både næse 
og mund. Stofmundbind skal kunne vaskes ved 60 grader. Det er muligt at købe CE-mærkede stofmundbind. 
 

Filtrerende ansigtsmasker 
Findes i forskellige udgaver - P2- og P3-masker. Bruges typisk i sundhedssektoren og ikke f.eks. i den of-
fentlige transport. P3-masker har den højeste filtreringsgrad af de to typer. De filtrerende masker må som ud-
gangspunkt højst bruges 3 timer pr. arbejdsdag, da de er mere belastende fysiologisk og komfortmæssigt at 
bære i længere tid. 
 

Heldækkende ansigtsvisir 
- dækker hele ansigtet fra pande til hage og kan være et godt alternativ til dem, der føler sig generet ved brug 
af et mundbind. Et visir har desuden den fordel, at man kan se hele ansigtet. 
 

Halvdækkende ansigtsvisir  
- dækker kun næse og mund. Sundhedsmyndighederne vurderer, at de kan bruges i stedet for mundbind, 
når formålet er at beskytte andre mod smitte. Halvdækkende visirer skal dække i siderne og sidde så tæt på 
ansigtet, at dråber fra bærerens mund ikke sendes ud i omgivelserne, og så udåndingsluften fortrinsvis ram-
mer visiret. Hvis visiret er til flergangsbrug, bør det kunne rengøres f.eks. med vand og sæbe, eller i egen op-
vaskemaskine. Ansigtsvisir, der ikke dækker næsen, lever ikke op til kravene fra sundhedsmyndighederne. 
 

CE-mærkning af medicinske mundbind, under den europæiske standard EN 14683. 
Mundbind, også kaldet medicinske mundbind eller kirurgiske mundbind, er medicinsk udstyr og hører derfor 
under den europæiske standard EN 14683. Mundbind, klassificeret som medicinsk udstyr, er ofte hvide og 
blå trelagsmundbind med øreelastikker eller bindebånd og beregnet til engangsbrug. 
 

Afhængig om filtreringsevne inddeles de i type I, type II eller type IIR. 
Som regel er det mundbind i klasse I, som anvendes i forbindelse med COVID-19. I Danmark er det Læge-
middelstyrelsen, der regulerer lovgivningen for medicinsk udstyr. 
 

Er der krav om CE-mærkning af mundbind? 
Ja. Jævnfør bekendtgørelsen om medicinsk udstyr, er der krav om at mundbind skal være CE-mærket, når 
det markedsføres og sælges på det europæiske marked og derfor også i Danmark. CE-mærkningen er 
fabrikantens dokumentation for, at mundbindet opfylder den gældende EU-lovgivning. Omkring medicinsk 
udstyr, er det fabrikanten, der er ansvarlig for at produktet lever op til kravene og derved kan CE-mærkes. 
Ved mundbind i klasse I, står fabrikanten selv for processen omkring CE-mærkningen. Som forhandler af 
mundbind, er man ansvarlig for at sikre, at det produkt, der videresælger i Danmark, er CE-mærket og at 
korrekt dokumentation medfølger. Sælges mundbind, der ikke er CE-mærket af fabrikanten, er det sælge-
rens ansvar at gældende regler, at en overensstemmelseserklæring (declaration of conformity), og at en 
tekniske dokumentation overholdes inden de markedsføres. På emballagen skal det fremgå, hvem der er 
fabrikant og er ansvarlige for at det lever op til gældende krav. Derudover skal der være oplysninger, der kan 
identificere det enkelte produkt. Er mundbindet produceret af en fabrikant uden for EU, skal produktet angive 
hvem, der er repræsentant for fabrikanten i EU.  
 

 

 

Se mere om emnet på: www.coronasmitte.dk 
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Korrekt mærkning af et klasse-I medicinsk udstyr består som minimum af: 
Produktbeskrivelse 
Produktidentifikation, typisk REF xxxxx 
Produktionsnummer, typisk LOT xxxxx eller Batch xxxxx 
Entydig angivelse af fabrikant, angivet som ”Manufacturer”, Manufactured by” eller ved fabrikantsymbolet 
Autoriseret europæisk repræsentant - hvis fabrikanten er bosiddende udenfor EU, typisk angivet ved EC REP 
(NB: Ikke relevant, når I er fabrikant i EU) 
Brugsanvisning, med mindre brugen er åbenlys, typisk angivet som en tegneserie med tekst 
Diverse relevante symboler som fx symbolet for ”Single Use” eller symboler for opbevaringskonditioner (se 
evt. ISO 15223) 
Dansk mærkning af alt ovenstående tekst, inklusive brugsanvisningen 
 

Bemærk at produktet kun må sælges i original emballage. 
 

Værd at vide ift. markedsføring af mundbind 
Jf. reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1155 af 22. oktober 2014, skal man i reklame 
for medicinsk udstyr skelne mellem sundhedspersoner og privatpersoner. 
Det betyder, at hvis det oplyses af fabrikanten at et produkt beregnet til professionel brug, må man ikke 
oplyse i reklame for produktet, at det kan anvendes af privatpersoner.  
 

      
 

Der er fælles krav til vaskbare mundbind 
En dansk standard sikrer fælles krav på området, så det bliver lettere at vurdere, om kvalitet, funktion og sik-
kerhed er i orden. Det betyder, at man som forbruger har en højere sikkerhed for, at det mundbind, man kø-
ber, virker efter hensigten, og at producenten kan dokumentere, at produktet lever op til kravene. Mundbind, 
der lever op til kravene, vil få påtrykt på emballagen, at de lever op til den danske standard, DS 3000:2021. 
Her vil også stå filtreringsgraden, d.v.s. at filteret tilbageholder mere end henholdsvis 70 eller 90 % af de 
dråber, som rammer det. Det skal bl.a. være med til at sikre et mere gennemskueligt marked. For at sikre, at 
mundbind lever op de fastsatte krav, specificerer standarden også de testmetoder, som skal anvendes. Det 
betyder bl.a., at mundbindet skal testes i brug, så man er sikker på, at det sidder godt til og bliver siddende, 
hvor det skal, selvom man taler eller bevæger sig. De danske testmetoder er så gode, at de vil indgå i den 
kommende europæiske tekniske specifikation for stofmundbind, som er under udvikling. 
 

”Det er vigtigt at få testet mundbindene både under laboratorie- og almindelige brugsforhold. Med denne 
standard sikres det at produkterne både har de rigtige egenskaber, og at de fungerer for de enkelte brugere. 
Standarden dækker de relevante aspekter ved stofmundbind. Derfor er kravene og testmetoderne fra DS 
3000:2021 også en del af det grundlag, som den europæiske standard på området kommer til at bygge på. 
 

Et andet væsentligt aspekt, når det handler om mundbind, er sundheden. 
Den nye standard stiller derfor også krav til, at der ikke bruges sundhedsskadelige materialer, og at der ikke 
må være uønsket kemi i mundbindet, så brugeren undgår eksempelvis antibakteriel behandling og uønskede 
fluorstoffer. Desuden stilles der krav til brugervejledning i forhold til eksempelvis anvendelse og vask. 
Standarden tager også højde for trykfarver og tryk, hvilket har stor betydning for bl.a. private labeling 
markedet, fordi man kan få produceret mundbind med eget mærke trykt på, og fortsat benytte standarden. 
 

Med corona er der også dukket et behov op for nogle guidelines for stofmundbind.  
Derfor har Sikkerhedsstyrelsen også deltaget i arbejdet med at hjælpe virksomheder og forbruger med at 
kunne guides. Husk at stofmundbind ikke må forveksles med et medicinsk mundbind eller FFP-maske, som 
er et personligt værnemiddel, der yder dokumenteret beskyttelse mod eksempelvis coronavirus. 
 

Det er frivilligt at benytte sig af DS3000:2021”, dog skal det noteres at medicinske mundbind, beskyt-

ter personen over for Dem selv, og FFP-masker beskytter brugeren. 
 

 

Den danske standard for vaskbare mundbind kan hentes her som pdf-fil. 
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Portwest bizflame, modaflame og antistatisk - arbejds- og profiltøj til jobbet - til industrielt brug. 
Løbende ud-vikles 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 image-beklædning 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, kvali-teterne kan tilpasses til de fleste behov. Portwest tilbyder et udvalg af høj 
kvalitet, til økonomisk overkomme-lige priser. Alle kvaliteter er specielt konstrueret til at modstå kravene i 
industrien. 
 

Dess: 48209CV35 
 

CV35 - Tre-lags antimikrobielt stofmundbind. 
- genanvendeligt mundbind med næsebøjle. 
 

  

Texpel MikroTM antibakteriel beskyttelse dræber 99,9 % af 
bakterierne. 
 

Stofmaske med næsebro for bedre pasform og redu-cering af 
duggede briller. 
 

Blød bomuld for ultimativ komfort. 
Stopper flere lugte der normalt sætter sig i stoffet ved kontakt 
med huden. 
 

Holder ansigtet friskt, tørt og lugtfrit. 
Genanvendelig og vaskbar ved 60 grader. 
Individuelt indpakket i hygiejnisk pose. 
Vaskes ved 60 grader. Dryptørring anbefales. 

   
https://www.portwest.com 

 

Tre-lags genanvendeligt antimikrobielt stofmundbind med næsebøjle. Dræber 99,9% af bakterierne og stop-
per adskillige lugtfremkaldende mikroorganismer, der kan ophobes i fibrene fra hudkontakt og vask. Juster-
bar næsebøjle for forbedret pasform og for at forhindre briller i at dugge. Elastiske øresløjfer med justering 
for den perfekte pasform. CWA 17553: 2020 testet til 10 vask og antimikrobiel finish til 50 vask. 25 masker 
pakket individuelt pr. æske. 
 

Størrelse: Onesize. 
Farver: Black, Heather Grey, Navy og Royal Blue. 
Shell metervarer: 100 % polyester pique strik, 160 gram. 
Forede metervarer: 100 % bomulds strikstof med antimikrobiel Texpel MicroTM-finish, 130 gram. 
 

Maskerne kan naturligvis forsynes med Deres logo eller budskab. Send os gerne Deres trykklare filer via mail 
og modtag et færdigt tilbud. 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Dess: 48209CV35 
 

CV34 - To-lags antimikrobielt stofmundbind. 
- genanvendeligt mundbind med næsebøjle. 
 
 

 

Texpel MikroTM antibakteriel beskyttelse dræber 99,9 % af 
bakterierne. 
 

Stofmaske med næsebro for bedre pasform og redu-cering af 
duggede briller. Blød bomuld for ultimativ komfort. 
 

Stopper flere lugte der normalt sætter sig i stoffet ved kontakt med 
huden. Holder ansigtet friskt, tørt og lugtfrit. 
Genanvendelig og vaskbar ved 60 grader. 
Individuelt indpakket i hygiejnisk pose. 
Vaskes ved 60 grader. Dryptørring anbefales. 

   
https://www.portwest.com 

 

Tre-lags genanvendeligt antimikrobielt stofmundbind med næsebøjle. Dræber 99,9% af bakterierne og stop-
per adskillige lugtfremkaldende mikroorganismer, der kan ophobes i fibrene fra hudkontakt og vask. Juster-
bar næsebøjle for forbedret pasform og for at forhindre briller i at dugge. Elastiske øresløjfer med justering 
for den perfekte pasform. CWA 17553: 2020 testet til 10 vask og antimikrobiel finish til 50 vask. 25 masker 
pakket individuelt pr. æske. 
 

Størrelse: Onesize. 
Farver: Black, Heather Grey, Navy og Royal Blue. 
Shell metervarer: 100 % polyester pique strik, 160 gram. 
Forede metervarer: 100 % bomulds strikstof med antimikrobiel Texpel MicroTM-finish, 130 gram. 
 

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.  
 

Maskerne kan naturligvis forsynes med Deres logo eller budskab. Send os gerne Deres trykklare filer via mail 
og modtag et færdigt tilbud. 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Dess.: 48209P030 
 

Portwest 
Tre-lags mundbind, type IIR.  
- Leveres i pakninger á 50 stk. mundbind.  
Enkeltstykspakket. 
 

Størrelse: One size.  
Farve: Blå.  
Pakning: 50 stk.  
Teknisk information:  
Standarder; EN 14683 TYPE IIR. 
93/42/EEC Class 1 Medical device. 

 

Væske modstandsdygtig 120 mm. Hg. /EN 14693 / Type IIR). Ultrakomfort og åndbarhed. Individuelt ind-

pakket i hygiejnisk pose. Blød næsebro for sikker og komfortabel pasform. 100 % Latexfri. Allergivenlig.  
 

Krav til mundbind.  
Mundbind skal beskytte brugeren mod at blive smittet af andre personer, eller mod at brugeren smitter andre.  
Ansigtsmasker og mundbind af stof er ikke værnemidler, og hvis de er syet af stof, kan de ikke betragtes 
som værnemidler, medmindre de er testet og mærket ud fra standarder for værnemidler og lever op til ret-
ningslinjerne dér. Det er ikke ulovligt at sælge maskerne, men der må ikke reklameres med, at de yder no-
gen beskyttelse mod for ek-sempel virus. Sundhedsstyrelsen peger på, at mundbind bør være af medicinsk / 
kirurgisk kvalitet (type I og type II), dvs. fabriksfremstillede og CE-godkendte, og mundbindene skal kunne 
slutte tæt og have elastikker, der hæftes ved ørerne, da det øger sandsynligheden for korrekt brug. Et opti-
malt mundbind er kirurgisk, type 2, IIR, udstyret med Dansk brugervejledning, og sikres efter loven registre-
res hos Lægemiddelstyrelsen.  
 
Reference 5070737921369 
 

Hage Mini ansigtsskærm.  
 
Minivisiret til hagen er justerbart 
- med elastiske bindebånd til bag ørene.  
Bindebåndene kan nemt skiftes 
- og omjusteres til siddende om nakken. 
 

Farve: Hvid. 
Kvalitet: PET-Polythene, 0,5 mm. 
Dimensioner: 140 x 70 mm.. 

 
Dess.: 5070737921369. 
 
Hagestykket er monteret med et fuldt justerbart, elastisk bindebånd, der kan hægtes på ørerne eller kan 
nemt skiftes og omjusteres til siddende om nakken. Det er let at rengøre og tåler både vand, sæbe og 
desinficerende midler og kan naturligvis genbruges. Forhindrer ikke vejrtrækningen og får ikke brillerne til at 
dugge. 
 

Der anbefales almindelig håndhygiejne inden påføring af visiret og man bør ikke røre ydersiden af skærmen 
ved aftagning. Det anbefales ligeledes at rengøre skærmen med vand og sæbe inden man lægger det fra sig 
efter endt brug og evt. efterbehandle med desinfektionsmiddel fx alkohol (ethanol 70-85 % v/v). Der 
anbefales IKKE ren husholdningssprit, da det kan gøre skærmen uklar. 
 

Brug af alkoholbaserede rengøringsmidler kan med tiden gøre plasten uklar. Visirer er ikke CE-godkendt, og 
kan ikke CE-mærkes som personlige værnemidler. Visiret er et godt alternativ til mundbind. Dog gives der 
ikke 100% garanti for forhindring af smittespredning. Ifølge bekendtgørelse nr. 1534 af 28/10/2020, må visirer 
til mund og næse anvendes offentligt. 
 

Visiret kan naturligvis forsynes med Deres trykte eller graverede logo/budskab. 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/


  Dansk Erhvervsbeklædning 

  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. 
 

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? 

 

 

 

Dess.: 29907brillevisir 
 

MINI ansigts brillevisir 
- i en holdbar og modstandsdygtig plast (PET).  
- Lav vægt, ultralet, så det er umærkeligt at bære den.  
- Ideel for brillebærere og personer med høreapparat. 
 

Praktisk for brillebærere, idet den specielle profil sikrer, at brillerne ikke dugger. 
- Universel størrelse og ergonomisk form.  
- Meget behagelig at bære selv i lang tid takket være den ultralette konstruktion.  
- Leveres i individuel emballage med beskyttelsesfilm, der skal afmonteres inden 
samling og brug.  
- Fremstillet i Europa.  

 

- Visiret er modstandsdygtigt over for alkoholbaserede desinfektionsmidler, hvilket giver mulighed for flere 
anvendelser, samtidig med at brugerens sikkerhed opretholdes. Rammen (”Stellet”)kan eventuelt produceres 
i sort eller hvid. 
 

Dess.:48207CV12 
 

APET ansigtsvisir, 250 microns. 
 

Størrelse: Onesize. 
Farve: Klar. 
Kvalitet: 250 micron. 
 

Klart APET-materiale med antidug-finish for optimalt udsyn. Holdbart og 
praktisk stel holder visiret fri af ansigtet. Visiret kan let fjernes og udskiftes.  
Velegnet til brug for brillebærere. Visiret kan nemt fjernes og erstattes. 
 

Hver pakning indeholder ét stel og fem visirer. 

 
Holdbar og gennemsigtig skærm. Optimalt udsyn. Ultrakomfort og åndbarhed. 
Dugfri.  
Størrelse: Onesize. 
Farve: Klar. 
Kvalitet: 250 micron. 
 

 

Reference 48284CV75 
 

Hi-Vis vest "Hold afstand - 2 meter". 
 

Størrelser: L/XL og XXL/XXXL. 
Farve: Bottle Green. 
Kvalitet: 100 % kædestrikket polyester, 125 gram. 
 

Forbliv sikker og synlig med vor ”social distancing” vest.  
 

Burrebåndlukning for hurtig iklædning. 
Løs pasform for brugerkomfort. 
Vaskes ved 40 grader.  
Et klassisk reflekterende design 
- med to refleksbånd og et fortrykt afstandsbudskab, der kan 
modstå gentagne vaske. 

 

 
Kontakt os gerne for et oplæg på +45 64713608* 
 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside:  
https://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/corona.htm 

 

- eller på: 
www.web-butik.info 
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