
Vandtætte Plastlommer
Velegenet til udendørs brug. 



Durable har udviklet et sortiment af vandtætte 
infolommer som er ideel til kommunikation af 
budskaber udendørs. 



Vandtætte Infolommer

Den vandtætte forsegling beskytter lommens indhold især i regnvejr, høj 
luftfugtighed, væske og mod snavs. Transparent, UV-stabil og ridsefast 
film med antireflekterende effekt .



Vandtætte Infolommer, Selvklæbende

Fastgøres med de 6 aftagelige selvklæbende puder.                                           
2 ark papir 160 g/gsm, medfølger i pakken.





Vandtætte Infolommer, Magnetisk

Fastgøres med 2 magnet strips med høj klæbekraft på bagsiden af infolommen. 
2 ark 160 g/gsm, medfølger i pakken.





Vandtætte Infolommer, Kabelbinder

Fastgøres med 2 medfølgende kabelbindere. 2 ark papir 160 g/gsm, 
medfølger i pakken.





Vandtætte Infolommer

Magnetisk 

A4 Art.nr 501819 A4 Art.nr 502719 A4 Art.nr 501619

Kabelbindere Selvhæftende 

A3 Art.nr 501919 A3 Art.nr 502819 A3 Art.nr 501719

https://www.durable.se/information-och-presentation/duraframe-inforamen/plastfickor-vattentaaliga/plastficka-vattentaalig-a4-magnetisk.html
https://www.durable.se/information-och-presentation/duraframe-inforamen/plastfickor-vattentaaliga/plastficka-vattentaalig-a4-med-buntband.html
https://www.durable.se/information-och-presentation/duraframe-inforamen/plastfickor-vattentaaliga/plastficka-vattentaalig-a4-sjaelvhaeftande.html
https://www.durable.se/information-och-presentation/duraframe-inforamen/plastfickor-vattentaaliga/plastficka-vattentaalig-a3-magnetisk.html
https://www.durable.se/information-och-presentation/duraframe-inforamen/plastfickor-vattentaaliga/plastficka-vattentaalig-a3-med-buntband-01.html
https://www.durable.se/information-och-presentation/duraframe-inforamen/plastfickor-vattentaaliga/plastficka-vattentaalig-a3-sjaelvhaeftande-01.html


Sikkerhedsskilte og afmærkning til byggepladser

Korrekt skiltning og afmærkning af fare på byggepladser er en væsentlig del af at 
opretholde et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det anbefales at bruge internationale 
piktogrammer, for øget genkendelighed, samt overveje behovet for 
sikkerhedsskiltning og information på flere sprog, alt efter medarbejderne på 
byggepladsens sprogkundskaber.

• Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i 
overensstemmelse med lovgivning se kildehenvisningen, svarende til de enkelte 
sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, 
redningsskilte samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel)

• Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til 
forståelsen, skal udelades

• De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere detaljerede 
end illustrationerne i kildehenvisningen, under forudsætning af at de har en 
tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå

• Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan 
modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø

• Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og lysegenskaberne 
af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.

Kilde: https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/sikkerhedsskiltning-signalgivning-518-
sam/bilag-3/

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/sikkerhedsskiltning-signalgivning-518-sam/bilag-3/


Effektiv kommunikation med udendørs skiltning

Vi kæmper alle sammen om at blive set af 
forbrugerne – det gør det nødvendigt 
konstant at nytænke sin kommunikation, så 
budskabet når frem til forbrugerne. 

Uanset hvilket budskab I ønsker at 
kommunikere udendørs, så er det vigtigt at 
skiltet skal være fremstillet af et materiale, 
der bedst muligt kan modstå slag, dårlige 
vejrforhold og andre belastninger fra det 
omgivende miljø. Endvidere er det vigtigt 
at skiltet kan hæftes sikkert på den valgte 
overflade.

Durable’s vandtætte infolommer er ideel til 
kommunikation af budskaber udendørs, 
f.eks. i byggemarkeder og havecentre. Den 
vandtætte forsegling beskytter lommens 
indhold især i regn, høj luftfugtighed, 
væske og mod snavs. 



Informationsskilte udendørs

Har du brug for tydeligt at markere noget, oplyse omgivelserne om noget bestemt 
eller vise vej til forskellige afdelinger i virksomheden? I sådanne tilfælde er 
informationsskilte velegnede.

Informationsskilte bruges nemlig ofte, hvor der er brug for at formidle information –
uanset, hvad, hvornår eller hvordan. Det er vigtigt, at skiltene har en tydelig og 
letforståelig udformning.

Der findes masser af forskellige informationsskilte, som bruges i vidt forskellige 
sammenhænge. Det kan dreje sig om alt fra at angive affaldshåndtering til at oplyse 
kunder om butikkens åbningstider eller informere om et arrangement. Et af de 
absolut mest klassiske informationsskilte er dem, der angiver, hvor man finder 
yderligere oplysninger.

Durable’s vandtætte infolommer er ideel til informationsskilte af budskaber 
udendørs, f.eks. i byggemarkeder og havecentre. Den vandtætte forsegling beskytter 
lommens indhold især i regn, høj luftfugtighed, væske og mod snavs. Serien 
indeholder produkter som hæfter magnetisk, selvhæftende og med kabelbindere. 
Det gør det muligt at skilte på de fleste udendørs overflader.


