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Velklædt, velset, 
vel tilpas 

Kære medarbejder 

A2 
05.1991 

At være velklædt er mange ting. Man klær sig 
efter vejret, til sit arbejde, efter hvem man skal 
være sammen med. 

Det er ikke kun en privat sag, hvordan man ser ud. 
Bankmanden må bære jakke og slips, hvis kun-
den skal tro han er en ordentlig bankmand. Rock-
musikeren må lade skægstubbene stå og hylle 
sig i gamle laser for at virke netop så vild, som 
publikum venter. Selv må jeg som regel vise mig 
i pæn habit, for det venter man altså af en 
generaldirektør. 

Gennem sit tøj udsender man signaler. Navnlig 
når man er i uniform. Da er det ikke kun den per-
sonlige udstråling det gælder, men omdømmet 
af den virksomhed, man repræsenterer. 

Det er derfor DSB ofrer så meget på medarbej-
dernes tøj. For kunderne er DSB mere end materiel 
og teknik. Vi er først og fremmest de mennesker, 
man møder undervejs. Vi bedømmes ikke blot på 
trafikken og dens afvikling og på vores økonomi, 
men på det indtryk, vi gør på dem, vi har kontakt 
med i vores daglige virke. 

Er man velklædt i tjenesten, giver man budskab 
om en veldrevet og velordnet organisation. Man 
er selv udtryk for den faglige autoritet, som kende-
tegner DSB. Og ved at vise sig fra sin bedste side 
over for kunderne vækker man tryghed og respekt. 
Derfor har vi udsendt disse hæfter, som forklarer 
kollektionen af DSB uniformer, og hvordan de 
skal bæres. 

Vi nærmer os en ny æra i DSB, vi må derfor stå 
sammen om at gøre fornyelsen synlig og vi må 
repræsentere DSB så QOdt vi kan over for de 
mange nye kunder, vi far. Det kan du være med til 
ved at leve op til vores uniformspolitik. Ved altid 
at være velklædt og velset, hvor du end færdes 
i tjenesten. Og er man velset, er man også vel 
tilpas. Det samme er vore kunder, dine kolleger 

) og jeg. 
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Uniformsjakke og slacks A3 
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476 Uniformsjakke. Dame. Mørkeblå, enkelt-
radet jakke. Mange praktiske lommer. To slidser 
i ryggen. Rødt for. Jakken bæres knappet. 
65% uld og 35% polyester. 

532 Slacks. Mørkeblå slacks med to gange to 
læg foran. Sidelommer og baglomme. Moderat 
vidde. 65% uld og 35% polyester. 

536 Slacks, sommer. Samme model som 532, 
men i lettere stof, velegnet til sommer og helårs-
brug indendøre. 45% uld og 55% polyester. 

Jakke: Kun kemisk rensning Slacks: Kemisk rensning eller vask 

Uniformsjakke og 
benklæder 
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437 Uniformsjakke. Herre. Mørkeblå enkelt-
radet jakke. Mange praktiske lommer. To slidser 
i ryggen. Blåt for. Jakken bæres knappet. 
65% uld og 35% polyester. 

405 Benklæder. Mørkeblå benklæder med to 
gange to læg foran. Side- og baglommer. Moderat 
vidde. 65% uld og 35% polyester. 

417 Benklæder, sommer. Samme model som 
405 men i lettere stof, velegnet til sommer og hel-
årsbrug indendøre. 45% uld og 55% polyester. 

Jakke: Kun kemisk rensning Benklæder: Kemisk rensning eller vask 
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Buksenederdel AS 
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528 Buksenederdel. Mørkeblå, med to gange 
to læg foran. Dybt gålæg for og bag, der skjuler 
buksen. Sidelommer og baglomme. Rødt for. 
Længde 6-12 cm under knæet. 65% uld og 
35% polyester. 

530 Buksenederdel, sommer. Samme model 
og længde som 528, men i lettere stof, velegnet til 
sommer og helårsbrug indendøre. 45% uld og 
55% polyester. 

Buksenedl!rdel: Kemisk rensning eller vask 
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Skjortebluse og skjorte A6 
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714 Skjortebluse. Stribet bluse med 
ning. To lommer med blåt DSB broderi pa den 
venstre. Skulderstropper. Blusen bæres med tør-
klæde eller slips. Hue bæres altid. 50% bomuld 
og 50% polyester. 

697 Skjorte. Stribet skjorte med stolpelukning. 
To lommer med blåt DSB broderi på den venstre. 
Skulderstropper. Skjorten bæres helt tilknappet 
og med slips. Hue bæres altid. 50% bomuld og 
50% polyester. 

Skjortebluse og skjorte: 
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Skjortebluse og 
skjorte, kortærmet 
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716 Skjortebluse, kortærmet. Stribet bluse 
med stolpelukning. To lommer med blåt DSB 
broderi på den venstre. Skulderstropper. Blusen 
bæres med tørklæde eller slips. Hue bæres 
altid. 50% bomuld og 50% polyester. 

699 Skjorte, kortærmet. Stribet skjorte med 
stolpelukning. To lommer med blåt DSB broderi 
på den venstre. Skulderstropper. Skjorten bæres 
helt tilknappet og med slips. Hue bæres altid. 
50% bomuld og 50% polyester. 

Skjortebluse og skjorte: 
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Pullover AB 
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764 Pullover. Dame. Mørkeblå pullover i glat strik. 
Pulloveren har V-udskæring og raglanærmer. 
30% uld og 70% acryl. 

763 Pullover. Herre. Mørkeblå pullover i glat strik. 
Pulloveren har V-udskæring og raglanærmer. 
30% uld og 70% acryl. 

Pullover: Kemisk rensning eller vask 
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Slipover A9 
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768 Slipover. Dame. Mørkeblå slipover i glat 
strik. Slipoveren har V-udskæring. 30% uld og 
70% acryl. 

767Slipover. Herre. Mørkeblå slipover i glat 
strik. Slipoveren har V-udskæring. 30% uld og 
70% acryl. 

Slipover: Kemisk rensning eller vask 
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Sweater, army A10 
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769 Sweater, army. Dame og Herre. Mørkeblå 
armysweater i kraftig strik. Forstærkninger på 
skuldre og ærmer. Skulderstropper. Pencillomme 
på venstre ærme. 100% uld. 

Sweater, army: Kemisk rensning eller vask 
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Sommervindjakke A 11 
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502 Sommervindjakke. Dame og Herre. Mørke-
blå, foret, rummelig vindjakke med mange prak-
tiske lommer. Pencillomme på venstre ærme. 
Skulderstropper. linning med elastik i begge 
sider. Ærmer med manchet, som ikke må bæres 
oprullet. 35% bomuld og 65% polyester. 

Sommervindjakke: Kun kemisk rensning 
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Vindjakke med 
separat for 
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504 Vindjakke. Dame. 506 Separat for. Mørke-
blå. Foret helårsjakke. Mange praktiske lommer. 
Snoretræk i taljen. Aftagelig hætte og vatteret 
for. Såvel det faste som det separate for er rødt. 
Vindjakke, 35% bomuld og 65% polyester. 
For, 50% bomuld og 50% polyester. 

501 Vindjakke. Herre. 503 Separat for. Mørke-
blå jakke i samme model og kval itet som model 
504. Herrejakkens for, såvel det faste som det 
separate, er mørkeblåt. 

Vindjakke: Kun kemisk rensning Separat for: Kemisk rensning eller vask 



Termovindjakke A 13 
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495 Termovindjakke. Dame og Herre. Mørkeblå 
vindjakke med vatteret termofor. Lynlåslukning. 
Krave i fiberpels. Skrålommer. 35% bomuld og 
65% polyester. 

Termovindjakke: Kun kemisk rensning 

Graviditet 
Spencer og tunika 
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Spencer. Mørkeblå. Spencer med bærestykke, 
sidelommer og bælte fra sidesømmen, der bindes 
bag. Stoffet er det lette uniformsstof og derfor 
egnet til sommer og helårsbrug indendøre. 
Længde 6-12 cm under knæet. 45% uld og 
55% polyester. 

Tunika. Mørkeblå. Tunika med bærestykke, 
sidelommer og bælte fra sidesømmen, der bindes 
bag. 65% uld og 35% polyester. 

Spencer og tunika: Kemisk rensning eller vask 



Graviditet 
Slacks og overall 
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Slacks. Mørkeblå. Slacks med sidelommer og 
lynlåslukning foran. Elastik i baglinning. Forstykket 
kan ved hjælp af et hægte-glide system, gradvist 
udvides. 65% uld og 35% polyester. 

Overall. Mørkeblå. Overall med justerbare seler. 
Overallen har blødt elastisk stof sat ind i siden, der 
gradvist kan udvides og holder overallen pænt 
på plads. 65% uld og 35% polyester. 

Slacks og overall: Kemisk rensning eller vask 

Graviditet 
Frakke 
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Frakke. Mørkeblå. Frakke, foret og med dybt 
læg i ryggen, der giver god vidde. Aftagelig hætte 
med strop, der knapper kraven op. Aftageligt 
vatteret for. Såvel det faste som det aftagelige 
for er rødt. Længde afpasses efter spenceren. 
100% uld. For, 100% polyester. 

Frakke: Kun kemisk rensning 



Tilbehør 

) 

658 Kasket pilot 
Marineblå med lakskygge. 
Til damer og herrer. 

Huebånd (lkf) 
Marineblå med 1 blå stribe. 

Huebånd (lki) 
Marineblå med tynde blå 
striber i hele bredden. 

691 Bælte 
Sort læderbælte. 
Huer og bånd: Pletter fjernes ved børstning 

661 Rund skindhue 
Sort skindhue. 

660 Hue sejler 
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Marineblå med lakskygge. 
Til damer og herrer. 

681 Slips 
682 Slips (voldssikret) 
Marineblåt (M/K). 
100% polyester. 

Slips: Kemisk rensning eller vask 

Tilbehør 

686 Tørklæde 
Marineblåt med røde striber. 
Til damer. 100% polyester. 

806 Handsker 
Sorte skindhandsker 
til damer. 

808 Handsker 
Sorte skindhandsker 
til herrer. 

Tørklæde: Kemisk rensning eller vask 

811 Halstørklæde 
Marineblåt, strikket. 
30% uld, 70% acryl. 

809 Sko, sorte 
Sorte lædersko, 
fodformede. 
Til damer og herrer. 

Lædermappe 
Sort, rummelig taske 
af læder. 

A 18 
05.1991 

Halstørklæde: Kemisk rensning eller vask 



Kittel A 19 
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870 Kittel. Blå. Dame og Herre. Lang kittel 
med revers. En brystlomme og to sidelommer. 
100% bomuld. 

Kittel : Kemisk rensning eller vask 
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Klimajakke og 
klimabenklæder 

883 Klimajakke. Dame. 
881 Klimajakke. Herre. 
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Blå jakke i to lag faldskærmsstof med termo-
indlæg. Lynlåslukning. En lomme. Strikkrave og 
strikmanchetter. 100% nylon og dacronvat. 

· 884 Klimabenklæder. Dame. 
882 Klimabenklæder. Herre. 
Blå benklæder i to lag faldskærmsstof med 
termoindlæg. Strikkant forneden i benene. 
100% nylon og dacronvat. 

Klimajakke og klimabenklæder: Kemisk rensning eller vask 



Termobluser og 
termobenklæder 

802 Termobluse. Dame. 
799 Termobluse. Herre. 
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Blå termobluse i et varmeisolerende og sved-
absorberende materiale. 100% polypropylen. 

804 Termobenklæder. Dame. Blå termoben-
klæder i et varmeisolerende og svedabsorberende 
materiale. 100% polypropylen. 

801 Termobenklæder. Herre. Blå termoben-
klæder med gylp i et varmeisolerende og sved-
absorberende materiale. 100% polypropylen. 

Termobluse og termobenklæder: Kemisk rensning eller vask 
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Nylon regnfrakke A22 
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748 Nylon regnfrakke. Blå. Dame. 
743 Nylon regnfrakke. Blå. Herre. 
Blå regnfrakke med bærestykke, sidelommer og 
bælte. 100% nylon. 

Nylon regnfrakke: 



Regn sæt A23 
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745 Regnsæt nylon. Blå. Dame og Herre. Blåt 
to-delt regnsæt. Jakke med lynlåslukning. Snore-
træk forneden. Sidelommer. Bukserne har elastik 
i livet og fodstrop. 100% nylon. 

Regnsæt, nylon: 

) 

Syrn-
bol 

w 
w 
w 
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Vaske- og 
rensesymboler 

Vask 
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Vaskebaljen med bølgelinie bruges som symbol for vask 

Vaskemetode Fyldnings- Maks 
grad vandtemp. 

Vask med eller uden maskine Normal 95° c 
Vask med eller uden maskine Normal 60° c 
Vask med eller uden maskine Normal 40° C 

Vask med eller uden maskine Normal 30° C 

Håndvask 30/35° c 
-se symbol 

Undgå vask 
Vask vil forringe varen. 

Tøj med refleks vaskes med vrangen udad 

Rensning 
Cirklen bruges som symbol for rensebehandling 

Syrn- Behandlingsmetode 
bol 

Aktuelle 
rense-

Udførelses-
sted 

® 

® 

Sym-
bol 

Normal rensebehandling 
for normale varer 
Særlig rensebehandling 
for normale varer 
Normal rensebehandling 
for normale varer 
Undgå rensebehandling 
Rensning vil forringe varen 

Skånerens 

Blegning 

væsker 

Per, R11 Renseri 
Mineralsk Møntrens 
terpentin Renseri R113 

Alle rense- Renseri 
væsker Møntrens 

Renseri 

Trekanten bruges som symbol for klorblegning 
i forbindelse med vask 

Metode 

Klorblegning mulig 

Undgå klorblegning 
Klorblegning vil forringe varen 



Sym-
bol 

El 

Sym-
bol 

Tørre- og 
strygesymboler 

Tørring 
En cirkel omgivet af et kvadrat 
bruges som symbol for tørring 

Tørremetode 

Tumblertørring, hængetørring, 
dryptørring, liggetørring 
Hængetørring, 
dryptørring, liggetørring 
Hængetørring, 
dryptørring 

Liggetørring, 

Strygning 
Et strygejern bruges som symbol for efterbehandling, 
det vil sige presning, rulning og strygning 

Metode/apparatur 

Strygejern uden damp, strygejern med 
damp eller presseklæde, strygerulle, 
vaskeripresse, dampbord, damppresse, 
damptunnel og dampdukke 

Strygejern uden damp, strygejern med 
damp eller presseklæde, strygerulle, 
dampbord, damppresse, damptunnel 
og dampdukke 

Strygejern uden damp, strygejern med 
damp eller presseklæde 
Undgå efterbehandling. 
Efterbehandling vil forringe varen 

Makstemp 
af evt sål 

200° c 

150° C 

110° c 

Supplerende vaske-
og renseanvisninger 
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Benklæder/slacks/nederdel/buksenederdel 

Efter vask skal linningen strækkes, dog uden at 
sytråden knækker. 

Hvis du vil presse beklædningen efter vask eller 
rensning , skal du bruge et stykke hårdt opvredet 
bomuldsstof og lægge det ovenpå det sted, du vil 
presse. Aldrig varmt strygejern direkte på stoffet. 

Skjorter/skjortebluser 

Hjemmevask: Vask helst efter kun 1 dags brug. 
Undgå kraftig tilsmudsning, men er det sket, bør 
skjorten/skjorteblusen lægges i stærk vaske-
middelopløsning i nogle timer før almindelig vask. 

Eventuelle mørke rande på flip og manchetter 
påsmøres en jævning af vaskemidlet - vent 
20 minutter - og vask derefter som normalt. 

Hudfedtskjolder på flippen fjernes ved at på-
smøre håndsæbe - lad den ligge "natten over" 
og vask derpå normalt. 

Skjorten/skjorteblusen må ikke stives. Undgå 
at vaske den sammen med fnugafgivende textiler 
som frottehåndklæder, bleer og lignende (fnug 
kan kun fjernes med børste). 

Tørcentrifuger aldrig , da udretningen netop beror 
på, at vandet driver ned ad skjorten/skjorteblusen. 
Træk således altid skjorten/skjorteblusen drivende 
våd op til dryptørring. Brug helst plasticbøjle. 
Stræk flip , manchetter og sømme i våd tilstand 
(undlad knapning). 

Forsigtig strygning af skjorte+skjortebluse 
skader ikke. 

Udevask: Meddel vaskeriet, at flippen ikke tåler 
pres over 120°C. 

fortsættes 



Pulloverfuldvest/halstørklæde 

Pullover, uldvest og halstørklæde kan maskin-
vaskes på uldprogram. Hvis du håndvasker, 
undgå da længere tids iblødsætning. Centri-
fugeres let. 

Strækkes i facon i våd tilstand . Herved bevares 
den rigtige pasform. Tørres udbredt på et hånd-
klæde. 

Huer/kasketter 
Huer/kasketter må ikke vaskes/ renses, da de der- ) 
ved kan miste facon og pasform. Hvis huen har 
fået pletter, fjernes disse ved børstning. Skånsom 
pletrensning kan foretages. 

Rund skindhue 

Rund skindhue må ikke vaskes/ renses, da 
skindet derved ødelægges. Evt pletter fjernes 
med en hårdt opvredet klud. 

Design: Martin Løken/ Repro_: Roussell 

( ) 

) 




