
HOLD
AFSTAND
Pas på hinanden

Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hvis du er ældre eller
kronisk syg – hold afstand
og bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 
Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk

CORONA/COVID-19 
SKILTNING

Roll-up Square silver  
85 cm x 200 cm, inkl print 
og taske 
Leveringstid 2-4 arbejdsdage. 

1 stk. kr. 575,-
3 stk. kr. 425,- pr. stk.
6 stk. kr. 375,- pr. stk.

Hold afstand selvklæbende folie  
Ø30cm 
Printet på gulvfolie med R9 godkendt skridsikker 
laminat.
Leveringstid 2-4 arbejdsdage.

25 stk.  kr. 31,- pr. stk.
50 stk.  kr. 21,- pr. stk.
100 stk.  kr. 12,- pr. stk.

A4 bordskilt med bagstøtte
Printet på 3 mm PP miljøvenlig kanalplade 
med papbagstøtte.
Leveringstid 2-4 arbejdsdage.

5 stk. kr. 95,- pr. stk.
10 stk. kr. 65,- pr. stk.
25 stk. kr. 45,- pr. stk.

Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hvis du er ældre eller
kronisk syg – hold afstand
og bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk

A4 Selvklæbende folie
Printet på EasyDot for nem boblefri montering.
Leveringstid 2-4 arbejdsdage.

25 stk. kr. 26,- pr. stk.
50 stk. kr. 16,- pr. stk.
100 stk. kr. 10,- pr. stk.

ALLE VISTE LØSNINGER ER  
INKL. FÆRDIGE DESIGNS/ 
PRINTKLARE PDF-FILER.

ALLE PRISER ER  
INKL. EKSPEDITION,  

EMBALLAGE  
OG FRAGT.




