
VÅRD MODE 2020/2021

Klä Er med stil, stolthet och omtanke. Det sägs ju att om man vill ta väl hand om andra människor, måste 
man även rå om sig själv. Därför känns det så bra att få skapa arbetskläder för vård, hälsa och omsorg – 
snygga och bekväma plagg för dig som tillbringar vardagen med att hjälpa dina medmänniskor.
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72301 Leon v-tunic
Rek.pris exkl. moms: 539 SEK
 

PRODUKTDETALJER
Unisex V-tunika i bekväm och rymlig passform. Två 
rymliga, snedskurna framfickor med bälg nedtill 
varav en med nyckelhållare. Bröstficka med 
korthållare och ringknapp. Reglerbar knappresår i 
sidan för en lite mer insväng passform. Ringknapp i 
V-ringningen. Rygglängd 74 cm i storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% Polyester
Vikt: 170 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°
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72304 Liva blouse w
Rek.pris exkl. moms: 539 SEK

PRODUKTDETALJER
Blus i en lite smalare passform med 
insvängd midja. Feminin halsöppning 
med krage och passpoalband. Rymliga 
fickor i sidan med nyckel/korthållare och 
en nätt bröstficka. Ärmen är normallång 
med ett upplägg vid ärmslut. Rygglängd 
76 cm i storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% Polyester
Vikt: 170 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°

DEV MEDIC



72360 Lilo v-dress w
Rek.pris exkl. moms: 589 SEK

PRODUKTDETALJER
Lätt insvängd klänning med V-ringning. Modellen har 
två rymliga snedskurna dubbelfickor, varav den ena 
med nyckelhållare. Bröstficka med ringknapp och 
korthållare. Ringknapp i V-ringningen. Rygglängd 100 
cm i storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% Polyester
Vikt: 170 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°
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77801 Calle v-tunic
Rek.pris exkl. moms: 289 SEK

PRODUKTDETALJER
Unisex V-tunika i klassisk, rak och bekväm 
passform. Rymliga utanpåfickor fram, varav 
en med nyckelhållare och mobilficka. Bröst-
ficka med ringtryckknapp och korthållare. 
Rygglängd 74 cm i storlek M.

Material: 100% Bomull
Vikt: 160 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
Tvättråd: 60°

STOR SÄLJARE
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77802 Carin v-blouse w
Rek.pris exkl. moms: 289 SEK

PRODUKTDETALJER
Snygg och bekväm V-blus med något 
insvängd midjan för figurnära passform. 
Rymliga utanpåfickor fram, varav en med 
nyckelhållare och mobilficka. Bröstficka med 
ringtryckknapp och korthållare. Rygglängd 
72,5 cm i storlek M.

Material: 100% Bomull
Vikt: 160 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°
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77860 Cajsa v-dress w
Rek.pris exkl. moms: 369 SEK

PRODUKTDETALJER
Lätt insvängd klänning med V-ringning. 
Rymliga utanpåfickor fram, varav en 
med nyckelhållare och mobilficka. 
Bröstficka med ringtryckknapp och 
korthållare. Rygglängd 100 cm i storlek 
M.

Material: 100% Bomull
Vikt: 160 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°
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70101 Astor v-tunic
Rek.pris exkl. moms: 415 SEK

PRODUKTDETALJER
Unisex V-tunika i klassisk, rak och bekväm 
passform. Rymliga utanpåfickor fram, varav 
en med nyckelhållare. Bröstficka med 
korthållare. En rymlig modell med något 
större skillnad mellan storlekarna. Rygglängd 
74 cm i storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% Polyester
Vikt: 180 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
Tvättråd: 85°
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70102 Alva v-blouse w
Rek.pris exkl. moms: 415 SEK

PRODUKTDETALJER
Snygg klassisk V-blus med figurnära och 
bekväm passform, något insvängd i midjan. 
Rymliga utanpåfickor fram, varav en med 
nyckelhållare. Bröstficka med korthållare. 
Modellen har något större skillnad mellan 
storlekarna. Rygglängd 72,5 cm i storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% Polyester
Vikt: 180 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 85°
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76431 Helge t-shirt
Rek.pris exkl. moms: 115 SEK

PRODUKTDETALJER
Kortärmad unisex t-shirt med rak 
passform och kantad rundhals. 
Längd mitt bak 69,5 cm i storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% Polyester
Vikt: 170 g/m²
Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
Tvättråd: 85°
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72373 Loris trs.
Rek.pris exkl. moms: 549 SEK

PRODUKTDETALJER
Smidig unisex byxa med 
resår och dragsko i midjan. 
Rymliga passpoalfickor fram 
och dubbla benfickor på 
båda benen med pennficka 
på höger ben. Benslutet bak 
har en resår som gör att 
byxan drar ihop sig något. 
Innerbenslängd 84 cm i 
storlek M.

Material: 50% Bomull, 50% 
Polyester
Vikt: 170 g/m²
Storlekar: 
XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°

77871 Cody trs
Rek.pris exkl. moms: 389 SEK

PRODUKTDETALJER
Rymlig unisexbyxa med skön passform 
med resår och dragsko i midjan. Infällda 
fickor fram och dubbel benficka med 
pennficka på höger ben. Benficka med 
ficklock som har ringtryckknapp. Justerbar 
fotvidd med ringtryckknapp. Innerben-
slängd 84 cm i storlek M.

Material: 100% Bomull
Vikt: 160 g/m²
Storlekar: 3XS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 60°
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75173 Kim trs L84
Rek.pris exkl. moms: 365 SEK

PRODUKTDETALJER
Rymlig unisexbyxa med resår och dragsko i 
midja. Benslejf för enkel justering till highwa-
terbyxa för varmare miljöer. Rymliga infällda 
fickor fram och dubbel benficka med dubbla 
pennfickor och ringtryckknapp på den ena 
fickan. Innerbenslängd 84 cm i storlek M.

Material: 65% Polyester, 35% Bomull
Vikt: 200 g/m²
Storlekar: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
Tvättråd: 85°
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Förmedla Erat varumärke:

Textilen kan märkas med Erat budskap och logotype.
Kontakta oss idag för gratis offert / artwork.

Dr Anna
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MÅTTABELL  

Vi har kroppsmått i våra tabeller d.v.s du skall mäta direkt på kroppen. För att undvika byten 
som innebär kostnad för returfrakt för dig så är det viktigt att du läser vår plaggbeskrivning. 
Om plagget är figurnära (sitter nära dina kroppsmått) är det viktigt att du mäter på rätt sätt. 
Om modellen är rymligare finns det mer rörelsevidd.  
Vi har flera olika måtttabeller på Dam och Unisex/Herr. A är de som är vanligast och hör till de 
flesta plagg. B är till de plagg som är generösare i passform och har framförallt större skillnad 
mellan storlekarna. 
Tänk på att våra vävda plagg krymper ca: 2% och de stickade/trikå ca: 3-5% i tvätten 
Beroende på temperatur. 
 
B Unisex / Herr – generösare vidd i större storlekar 
 
Storlek / Size range /  XXS XS    S      M     L      XL    XXL  3XL  4XL  5XL 
Bystvidd / Chest /        90   96   102  109  116  126   136  146  156  166 
Stuss / Hip/Seat /         96   102 108  115  121  131   141   151 161  171 
 

För våra överdelar styr oftast bystmåttet.
Om de går över stussen så behöver Ni ta
hänsyn till detta. När det gäller underdelar/
byxor så styr stussmåttet. Notera att vi
har våra byxor i rålängd och dessa kan Ni
fålla upp själva.

1. Bröstvidd
Mät runt det bredaste stället på bröstet.
Mät med BH om du använder det.
2. Midjevidd
Mät där kroppen är som smalast.
3. Stussvidd
Mät där höften är som bredast.
4. Benlängd
Mät från grenen till önskad längd.
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 Ett Svenskt desinfektionsmedel baserat på Hypoklorsyra. Det är ett desinfektionsmedel som 

är 100 till 300 gånger mer effektivt än andra medel – men med den stora skillnaden att det inte är giftigt 
eller irriterande. 

Bakterier utvecklar ingen resistens mot hypoklorsyra - i själva verket har det dödat varje patogen (virus, 
bakterier, svamp, mögel, etc.) som det har testats vetenskapligt mot. 

Även om det kallas "syra" är det inte surt eftersom det bara finns som en pH-neutral lösning. För att detta 
desinfektionsmedel ska vara mest effektivt måste det vara pH-neutralt som vatten. (pH7). 

 

Dränk in en torkduk med outspädd  Ytdesinfektion alternativt spruta direkt på ytan. Bearbeta
den blöta ytan upprepade gånger under minst 20 sekunder. Använd så mycket Ytdesinfektionsmedel att 
ytan är fuktig under hela kontakttiden. Lämna ytan därefter lätt fuktig efter bearbetningen och låt lufttorka.
För utvärtes bruk. Desinficering av händer samt ytor.
   

• Påskyndar läkning av sår för människa och djurvård. 

• Desinficerar sår, brännskador etc. 

• Dödar bakterier och virus bl.a. E. coli, Listeria, Salmonella,  Covid-19, HIV och MRSA. Multiresistenta bakterier.
    Snabbverkande och effektiv.

 

• Dödar svamp och mögel 

• Är inte skadligt för människor eller djur 

• Ej irriterande, svider inte 

 

• Läkning av sår 

• Hudsvamp 

• Desinficera verktyg, ytor, utrustning 

• Desinfektion av grönsaker / frukt / kött 

• Desinficera områden som har smittats av kräkningar eller diarré 

• Desinficera alla luftburna patogener genom att placera i en luftfuktare 

• Desinficering av vatten från alla patogener 

PRODUKTBLAD HAND & YTDESINFEKTION DEFEAT

 ANVÄNDNING:

 FÖRDELAR MED DEFEAT DESINFEKTION:

 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Säljs och distrubieras i Sverige av devmedic.com.
Produceras med stolthet i Sverige. För mer info:info@devmedic.com

EN 13727 är testat mot följande och har en baktericidal effekt 
mot Staphylococcus aureus, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa samt Enterococcus hirae vid en koncentra�on på: 97% 

Hypoklorsyra (Hypochlorous Acid) har erkänts vara ett effektivt medel vid eliminering av patogener så som Corona virus 30 sek. 
Medlet är testat enligt EN 14476:2013.  
 
Aqualution släppte en rapport, 5e februari 2020 där de rekommenderar hypoklorsyra att användas för 
kontroll/eliminering av patogener så som Corona (2019-nCoV).  
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Artikelnr Artikelbeskrivning Specifikation Grossistpris: Konsument pris:Kolli/antal
97020 Defeat Desinfek�on Spray 100ml 100 ml spray Defeat 59,00            79:- 12st
97022 Defeat Desinfek�on Spray 500ml 500 ml spray Defeat 89,00            119:- 12st
97023 Defeat Desinfek�on Spray 1000ml 1000 ml Spray Defeat 139,00          198:- 6st
97024 Defeat Desinfek�on 5000ml 5000 ml Defeat Desinfek�on Dunk 499,00          699:- 2st



Varmt Välkommen till oss på Devmedic Teamet!

Vi har mer produkter & mode på:
www.Devmedic.com

Kontakta oss gärna på:
info@devmedic.com

0709-58 25 55

info@devmedic.com
Besöksadress:

Södra Förmansvägen 12
857 53  SUNDSVALL

a PROUD MEMBER OF
DEVGARDEN AB

ORG.NR
559125-1441

För en hållbar framtid!
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Övrigt: Samtliga priser exkl.moms samt ev.frakter tillkommer.


