
Engangsarmbånd til sport og event

Engangsarmbånd
Armbåndet tages på og med låsetap-
pen justeres armbåndet til den rette 
størrelse. Armbåndet er et engang-
sarmbånd og går istykker når man tager 
det af. 

Anvendes bla. af feriecentre, legeland, 
aktiviteter, koncerter, m.m.

Leveres med eget design
Armbånd kan leveres i alle farver og 
med dit eget design. Vælg mellem 
vævede armbånd, hvor chippen er syet 
ind i en stofpose, hvilket giver et meget 
behageligt og blødt armbånd. Eller der 
kan påsættes en pvc chipplade med dit 
logo. Selve båndet kan væves med dit 
logo eller dit logo kan påtrykkes med 
silketryk eller transfertryk.

Specifikationer
Materiale: Chip er i PVC, selve armbån-
det er i stof.
Chip størrelse : 42x46 mm / 40x25 mm
Armbånd størrelse: f.eks.15x400 mm / 
20X350 mm.
Vandtæt: Ja
Arbejdstemperaturer: -30 til 75 gr. c.

www.compusoft.dk
info@compusoft.dk

Anderupvej 16
5270  Odense N

Sunekær 9 
5471 SøndersøTLF 6318 6318



www.compusoft.dk
info@compusoft.dk

Anderupvej 16
5270  Odense N

Sunekær 9 
5471 SøndersøTLF 6318 6318

Låsetyper
Se nedenstående låsetyper. 
Vi leverer mange forskellige låsetyp-
er i mange farver. Nogle af låsene er  
beregnet til engangsbrug og sikre at 
armbåndet ikke kan genbruges.

Forskellige trykmetoder
Eksklusiv vævning, transfertryk eller 
silketryk. Vælg det der passer til dit 
design.

Specifikationer
Materiale: Chippen er fremstillet af PVC. 
Selve armbåndet er fremstillet af stof.
Chip: Mange forskellige størrelser og 
faconer. f.eks. 42x46 mm / 40x25 mm 
eller runde.
Armbånd størrelse: f.eks.15x400 mm / 
20X350 mm (kan tilpasses)
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Materiale

Armbåndene kan tåle 
temperaturer mellem:

250.00mmx12.0mmx0.04mm

PVC
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Dimensioner

21 standardfarver 

}*Ikke Standard farver

Levering

Produktionstiden afhænger af det 
bestilte antal og farve. På ikke 
standardfarverne kan der forventes 
ekstra leveringstid. 

Transperant

Transperant

Transperant

Transperant

-40°C ~ +60°C

Engangsarmbånd fås i 32 
forskellige farver, hvor 21 farver er 
standardfarver. * Er ikke standard 
farver. Farve nr. 4,9,14 og 15 er 
transperante farver.



Engangsarmbånd festival, leg, vand

One-time-use med chip
Materiale: Chip er i PVC, armbånd er 
papir/tyvek materiale.
Meget stærkt og hårdfør materiale.
Vandtæt: Ja

Leveres med eget design
Armbånd kan leveres med dit eget 
design. 

Funktionalitet
Armbåndet tages på og enderne klæbes  
sammen. Armbåndet er monteret med 
lim. Armbåndet er et engangsarmbånd 
og kan ikke anvendes mere end én 
gang. 
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