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DM skydd2 -  28534
Vi har 2 olika modeller av 3D-printade skyddsmasker som kan köpas styckevis (Minsta 
orderkvantitet är 10st). Vi kan leverera varje del för sig eller som en hel mask, du bestäm-
mer själv! Vi har gjort hålbilden på hållaren som en vanlig hålslagare för att du enkelt ska 
kunna göra egna visir och trycka på om du vill det. OBS! Moms och fraktkostnad tillkom-
mer. 

Priser, exkl. moms och frakt 
Benämning  Artikelnr. Pris/st
Hållare öppen  28534-1  132kr/st 
Hållare stängd  28534-4  156kr/st 
Visir   28631-2  25kr/st
Gummiband  28631-3  8kr/st 
 
Hel mask öppen  Ö-28534  165kr/st
(Inkl. hållare, visir och gummiband)

Hel mask stängd  S-28534  189kr/st
(Inkl. hållare, visir och gummiband)

Material och Teknik 
Hållaren är gjord i en nylonplast (PA12). Färgen på materialet är gråmelerat (stone grey) och är biokompa-
tibelt, med det menas att hållaren går att sterlilisera och kan även torkas av med desinficering. Visiret är en 
0,5mm tjock Lexanskiva som även den kan torkas av med desinficering. Eftersom materialet är tätt och kan 
steriliseras så kan skyddet användas många gånger och ska inte hanteras som en engångsprodukt.

Leveranstid och Kvantitet 
Mindre kvantiteter kan vi skicka 3-4 arbetasdagar efter lagd beställning, Större kvantiteter (över 50st) skickas 
efter 5-7 arbetsdagar. Vi håller dock ett visst lager så snabbare leveranser kan förekomma.

Hur beställer man? 
Vi säljer ej till privatpersoner. Det är enkelt att beställa, gör på något av nedan sätt:

 Hemsida: Gå in på www.digitalmechanics.se och klicka dig fram till ett  
   beställningsformulär som du fyller i, vi skickar bekräftelse till den e-post  
   adress som du anger.

 E-post:  Skicka ett meddelande eller inköp till model@digitalmechanics.se    
   med din order. Faktura & leveransadress, kontaktperson samt vad & hur   

   mycket du vill beställa.

Öppen hållare

Stängd hållare


