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Effektiv entrékontroll 

 

Våra entréband möjliggör effektiv, snabb och enkel 
entrékontroll. Entrébanden är idealiska för festivaler, 
nöjesparker, konserter, tivolin
behövs inträdeskontroll. Beställ neutrala band i en mängd 
olika färger eller skräddarsy era band med eget
4-färgstryck 

Entréband

Neutrala Entréband 
 

- Tillverkade av Tyvek 
och vattenavvisande material 

- Enkla att sätta på och mjuka och bekväma att bära
- Fusksäkra. När man väl satt bandet runt handleden 

går det inte att ta av igen utan att 
- Är alltid löpnumrerade
- Finns i bredderna 19 mm 
- Längden är 254 mm och konstruktionen gör att de 

passar alla handleder 
- Finns i ca 15 olika färger
- Standardförpackning är 1

men det går även bra att beställa band i jämna   
100-tal per färg 

 

Entréband med eget tryck

- Designa era vita entréband efter eget önskemål med 
valfritt 1-färgs eller 4-

- Samma egenskaper och specifikationer som de 
neutrala banden och inklusive löpnumrering

- Eget tryck kan fås från 500 band och uppåt
- Hela bandets yta kan tryckas
- Snabb leverans, ca 1 vecka efter godkänt korrektur

 

 

Biljetter 

 

Våra entréband möjliggör effektiv, snabb och enkel 
entrékontroll. Entrébanden är idealiska för festivaler, 
nöjesparker, konserter, tivolin och andra evenemang där det 
behövs inträdeskontroll. Beställ neutrala band i en mängd 

er skräddarsy era band med eget 1-färgs eller 

Entréband 

 

 som är ett mycket slitstarkt 
och vattenavvisande material  
Enkla att sätta på och mjuka och bekväma att bära 

är man väl satt bandet runt handleden 
går det inte att ta av igen utan att det skadas. 
Är alltid löpnumrerade 
Finns i bredderna 19 mm och 25,4 mm.  
Längden är 254 mm och konstruktionen gör att de 

 
Finns i ca 15 olika färger 
Standardförpackning är 1 000 band per förpackning 
men det går även bra att beställa band i jämna   

k 

entréband efter eget önskemål med 
-färgstryck  

Samma egenskaper och specifikationer som de 
neutrala banden och inklusive löpnumrering 
Eget tryck kan fås från 500 band och uppåt 
Hela bandets yta kan tryckas. Banden är vita. 
Snabb leverans, ca 1 vecka efter godkänt korrektur 


