
SKYDDA

11569 AoC_kapsid 05-01-21, 10.001



 

artiklarna kan även beställas styckevis

 

2

 

Snickers yrkeskläder –––––––––––––––

 

Rätt funktion för varje jobb. Snickers har ett flexi-
belt system för de flesta arbetsuppgifter inom bygg 
och hantverk. Det är alltid en kombination av mate-
rial, design och funktion som ligger till grund för 

ditt val av yrkeskläder. Rätt material är halva plagget. 
Snickers har valt olika material för olika ändamål, 
kombinerat med en genomtänkt design gör att rätt 
funktion uppfylls för varje plagg.

 

midjebyxa 5475

 

Verktygshållare med kardborrlås. Blixt-
låsgylf. Knäskyddsfickor med formsku-
ret lock. Tumstocksfickans nedre del är 
inte fastsatt i byxan vilket ökar rörelse-
förmågan. 100% bomull Canvas 320 g, 
100% polyester.

 

midjebyxa hölsterficka 5275

 

Verktygsfäste med kardborrlås. Två rym-
liga hölsterfickor, den ena med telefon-
ficka. Blixtlåsgylf. Knäskyddsfickor med 
formskuret lock. Stora bakfickor. Ben-
ficka med ytterfack och lock. 100% 
bomull 320 g, 100% polyester.

 

målarshorts 5175

 

Två kardborrfästen för verktygsfickor. 
Två hölsterfickor fram med ytterfack. 
Två fasta snedskurna bakfickor, den 
högra med lock. 100% bomull Canvas 
320 g, 100% polyester.

 

målarjacka 1575

 

Blixtlåset löper ända upp till kragens 
överkant. Justerbara muddar med tryck-
knapp. Kort framsida, lång baksida. 
Förböjda armar för naturlig arbetsställ-
ning och hög rörelsekomfort. Två bröst-
fickor med lock. Stora sidofickor. 100% 
bomull, Canvas 320g/m

 

2

 

.

 

artnum storlek antal/förp

 

298108

 

44 1 st

 

290095

 

46 1 st

 

290096

 

48 1 st

 

290097

 

50 1 st

 

290098

 

52 1 st

 

290099

 

54 1 st

 

290100

 

56 1 st

 

294015

 

58 1 st

 

294016

 

146 1 st

 

294017

 

148 1 st

 

294018

 

150 1 st

 

294019

 

152 1 st

 

294020

 

154 1 st

 

artnum storlek antal/förp

 

298138

 

44 1 st

 

290101

 

46 1 st

 

290102

 

48 1 st

 

290103

 

50 1 st

 

290104

 

52 1 st

 

290105

 

54 1 st

 

290106

 

56 1 st

 

290107

 

58 1 st

 

294023

 

146 1 st

 

294024

 

148 1 st

 

294025

 

150 1 st

 

294026

 

152 1 st

 

294027

 

154 1 st

 

artnum storlek antal/förp

 

290108

 

46 1 st

 

290109

 

48 1 st

 

290110

 

50 1 st

 

290111

 

52 1 st

 

290112

 

54 1 st

 

290113

 

56 1 st

 

294030

 

58 1 st

 

artnum storlek antal/förp

 

294043

 

xs 1 st

 

294038

 

s 1 st

 

294039

 

m 1 st

 

294040

 

l 1 st

 

294041

 

xl 1 st

 

294042

 

xxl 1 st
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pilotjacka, fodrad 1311

 

Hög och fodrad krage i pilé. Tvåvägs-
blixtlås som löper ända upp i kragens 
överkant. Stickade muddar. Två bröst-
fickor med blixtlås. Två sidofickor. 
Invändig mobiltelefonficka med öglor 
och kanaler för  "handsfree-sladd". 
Invändig plånboksficka. 100% polyes-
ter, 205 g/m

 

2

 

, Quiltfoder.

 

pälsfiberjacka 2156

 

God ventilation. Passar bra vid intensivt 
arbete i kallt väder. Blixtlås framtill, 
stickade muddar, kort framsida, lång 
baksida, stora ytor med fiberpäls. Axel-
partiet, nedre delen av ärmarna och 
framsidan är förstärkt med bomull/
polyamid. 52% bomull, 48% polyamid 
240g/m

 

2

 

, 100% polysterpile.

 

golvläggarbyxa 5223

 

Två tandemfästen för Snickers Flex-
iPocket. Två djupa frontfickor och två 
stora hölsterfickor med ytterfack. Tum-
stocksficka med bälg och ytterfack på 
höger ben. Benficka med bälg och ytter-
fack på vänster ben. Jeansskuren baksida 
för skön passform. Två bakfickor med 
bälg, den högra med lock. Förböjda ben 
ökar komforten. Knäskyddsfickor med 
positionssystem. Förstärkningstyg på 
höger lår. Knivficka med lock på höger lår.

 

Snickers tillbehör

 

knäskydd golvläggare 9117

 

Det här nya patenterade knäskyddet 
håller formen och är som nytt trots flera 
månaders användning i hårt arbete. Det 
är uppbyggt av polyetenkulor vilket gör 
det lätt och till skillnad från andra knä-
skydd släpper det igenom luft så att det 
inte känns varmt och svettigt. 100% 
polyeten.

 

knäskydd 9001

 

Tillverkat av polyeten.

 

knäskydd 9115

 

Nytt knäskydd som bör användas när 
du arbetar mycket och länge knästå-
ende. 100% polyeten. Tvåkomponents-
material. Mycket följsamt.

 

hängslen 9044

 

Med fyra fästpunkter eller färre om 
medföljande D-ringar används. Färg: 
svart.

 

bälte 9022

 

Elastisk som formar sig efter kroppen. 
Mässingsspänne med Snickerslogo. Reg-
lerbar storlek, 40 mm bred.

 

artnum storlek antal/förp

 

294033

 

s 1 st

 

294034

 

m 1 st

 

294035

 

l 1 st

 

294036

 

xl 1 st

 

294037

 

xxl 1 st

 

artnum storlek färg
antal/
förp

 

298133

 

s vit/grå 1 st

 

298134

 

m vit/grå 1 st

 

298135

 

l vit/grå 1 st

 

298136

 

xl vit/grå 1 st

 

298137

 

xxl vit/grå 1 st

NYHET!

 

artnum storlek antal/förp

 

290137

 

48 1 st

 

290138

 

50 1 st

 

290139

 

52 1 st

 

290140

 

54 1 st

 

290141

 

56 1 st

 

290142

 

58 1 st

 

artnum antal/förp

 

290143

 

1 par

 

artnum vikt g antal/förp

 

275190

 

65 1 par

 

artnum antal/förp

 

234044

 

1 par

 

artnum antal/förp

 

234045

 

1 st

 

artnum antal/förp

 

234046

 

1 st
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telefonfodral 9728

 

För mindre telefoner.

 

artnum antal/förp

 

297047

 

1 st

 

11569 AoC skydda6.0  Page 4  Thursday, January 20, 2005  10:29 AM



 

5

 

skyddaartiklarna kan även beställas styckevis 

 

Jobman Yrkeskläder –––––––––––––––

 

Jobman har marknadens bredaste sortiment av 
målar/murarplagg. Här finns allt från shorts till 
varma vinterjackor. De ofodrade plaggen i Painters 
Line är sydda i tät 100% bomull som maximerar 
absorbering och minimerar genomblödning av färg. 

Bomullen gör också att plaggen är bekväma att bära. 
För att öka plaggens livslängd är utsatta sömmar 
sydda med tvånåls jeanssöm. Ett av Jobmans huvud-
mål är att göra så funktionella arbetskläder som möj-
ligt och då är det detaljerna som avgör.

 

målarjacka, ofodrad, vit/svart

 

Ok i slitstark och vattenavvisande mate-
rial. Bröstficka med telefonfack. Kniv-
knapp med hälla. Bröstficka med lock, 
pennfack och D-ring. Ärmficka med 
lock. Framfickor med knapp. Förlängd 
rygg. Innerfickor. Blixtlås med vindslå 
ut i kragen. Nätfoder i ryggen. 100% 
bomull, 300 g/m

 

2

 

.

 

midjebyxa, vit/svart

 

Telefonficka på höften. Hölsterfickor 
med extrafack och förstärkning. Fram-
fickor som hölsterfickorna kan stoppas 
ned i. Förstärkta bakfickor. Tumstocks-
ficka med lös nederkant och knivknapp. 
Benficka med telefonfack. Förböjda 
knän med knäfickor i nytt slitstarkt 
material. 100% bomull, 300 g/m

 

2

 

 och 
slitstark polyamid.

 

pilotjacka, fodrad, vit/svart

 

Telefonficka med invändigt  uttag för 
hörsnäcka. Ficka med blixtlås och penn-
fack under vindslån. Innerficka och 
extraficka för t ex glasögon. Stor inner-
ficka för dokument. Samtliga sömmar är 
tejpade. 100% polyester med PU-belagd 
insida som är starkt vattenavvisande.

 

artnum storlek antal/förp

 

292031

 

s 1 st

 

292032

 

m 1 st

 

292034

 

xl 1 st

 

292035

 

xxl 1 st

 

artnum storlek antal/förp

 

292086

 

C146 1 st

 

292087

 

C148 1 st

 

292088

 

C150 1 st

 

292089

 

C152 1 st

 

292090

 

C154 1 st

 

292091

 

C156 1 st

 

292076

 

C44 1 st

 

292077

 

C46 1 st

 

292078

 

C48 1 st

 

292079

 

C50 1 st

 

292080

 

C52 1 st

 

292081

 

C54 1 st

 

292082

 

C56 1 st

 

292083

 

C58 1 st

 

292084

 

C60 1 st

 

292085

 

C62 1 st

 

292092

 

D96 1 st

292093 D100 1 st

292094 D104 1 st

292095 D108 1 st

292096 D112 1 st

292097 D116 1 st

artnum storlek antal/förp

292098 xs 1 st

292099 s 1 st

292100 m 1 st

292101 l 1 st

292102 xl 1 st

292103 xxl 1 st

292104 xxxl 1 st
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fleecejacka

Fullblodsjacka i antipilling microfleece 
med nätinsida. Förstärkta axlar och 
ärmar med vattenavvisande polyester. 2 
bröstfickor, den ena med telefonficka. 
Rymliga innerfickor. Finns i svart/vit 
och helsvart.

västbyxa, 3141-10

Bröstfickor, den högra med lock. Penn-
ficka och knivknappar på vänster bröst-
ficka. Fyra hölsterfickor. Framfickor 
under hölsterfickorna, (hölsterfickorna 
kan stoppas ner i dessa). Dubbel spack-
elficka på höger ben. Knäfickor, spackel-
ficka på vänster ben. Dolt blixtlås. 
Tillverkad av sanforiserad bomull, 300 
gram. Tvätt 85ºC.

målarshorts, 2151-10

Två hölsterfickor. Framfickor under 
hölsterfickorna, (hölsterfickorna kan 
stoppas ner i dessa). Bakfickor. Dubbel 
spackelficka på höger ben. Benficka 
med lock. Tillverkad av sanforiserad 
bomull, 300 gram. Tvätt 85ºC. Färg: 
oblekt.

målarjacka, 1121-10

Med bröstfickor, den högra med lock. 
Framfickor. Reglerbar i midja och ärm, 
blixtlåset är dolt. Tillverkad av sanfori-
serad bomull, 300 gram. Tvätt 85ºC. 
Färg: oblekt.

midjebyxa med hölsterfickor, 

2149-10

Två hölsterfickor. Framfickor under 
hölsterfickorna, (hölsterfickorna kan 
stoppas ner i dessa). Bakfickor. Dubbel 
spackelficka på höger ben. Benficka 
med lock på vänster ben samt knäfickor. 
Tillverkad av sanforiserad bomull, 300 
gram. Tvätt 85ºC. Färg: oblekt.

artnum storlek färg
antal/
förp

298040 s svart/vit 1 st

298041 m svart/vit 1 st

298042 l svart/vit 1 st

298043 xl svart/vit 1 st

298044 xxl svart/vit 1 st

298045 xxxl svart/vit 1 st

298126 s svart 1 st

298127 m svart 1 st

298128 l svart 1 st

298129 xl svart 1 st

298130 xxl svart 1 st

298131 xxxl svart 1 st

artnum storlek antal/förp

207828 46 1 st

207829 48 1 st

207830 50 1 st

207831 52 1 st

207832 54 1 st

207833 56 1 st

207834 58 1 st

NYHET!

artnum storlek antal/förp

228911 46 1 st

228912 48 1 st

228913 50 1 st

228914 52 1 st 

228904 54 1 st 

228905 56 1 st 

228906 58 1 st 

artnum storlek antal/förp

207823 s 1 st

207824 m 1 st

207825 l 1 st

207826 xl 1 st

207827 xxl 1 st

artnum storlek antal/förp

227415 C146 1 st

227416 C148 1 st

227417 C150 1 st

227418 C152 1 st

227419 C154 1 st

247017 C44 1 st

207811 C46 1 st

207812 C48 1 st

207813 C50 1 st

207814 C52 1 st

207815 C54 1 st

207816 C56 1 st

207817 C58 1 st

228539 C60 1 st

228540 C62 1 st

228541 D96 1 st

228542 D108 1 st

228543 D112 1 st

228544 D116 1 st

11569 AoC skydda6.0  Page 6  Thursday, January 20, 2005  10:29 AM



skyddaartiklarna kan även beställas styckevis 7

midjebyxa, vit

Telefonficka på höften. Rymliga för-
stärkta hölsterfickor med extrafack. 
Framflyttad Corduraförstärkt tum-
stocksficka med lös nederkant. Kniv-
knapp. Benficka med lock och 
extrafack. Knäfickor i slitstark Condura. 
Bakficka med lock. 100% bomull, 
330 g/m2.

målarväst, 7140-10

Fyra hölsterfickor, förlängd rygg. Höger 
bröstficka med lock. Vänster bröstficka 
med pennfack och knivknappar. Ham-
marhank. Tillverkad av sanforiserad 
bomull, 300 gram. Tvätt 85ºC. 
Färg: oblekt.

midjebyxa, 2199 corrib silver line

Marinblå/svart. Telefonficka på höften. 
Rymliga hölsterfickor med extrafack 
och förstärkt insida. Påsydda förstärkta 
framfickor som hölsterfickorna kan 
stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor 
med förstärkt insida. Framflyttad för-
stärkt tumstocksficka med lös nederkant 
och knivknapp. Benficka med telefon-
fack. Förböjda knän med knäfickor i 
nytt slitstarkt material. 100% bomull, 
375 g/m2. artnum storlek antal/förp

228518 C146 1 st

228519 C148 1 st

228520 C150 1 st

228521 C152 1 st

228522 C154 1 st

228570 C156 1 st

228523 C44 1 st

228530 C46 1 st

228524 C48 1 st

228525 C50 1 st

228526 C52 1 st

228527 C54 1 st

228528 C56 1 st

228529 C58 1 st

228568 C60 1 st

228569 C62 1 st

228571 D96 1 st

228531 D100 1 st

228532 D104 1 st

228572 D108 1 st

228573 D112 1 st

228574 D116 1 st

228575 D120 1 st

artnum storlek antal/förp

207818 s 1 st

207819 m 1 st

207820 l 1 st

207821 xl 1 st

207822 xxl 1 st

artnum storlek antal/förp

298058 146 1 st

298059 148 1 st

298060 150 1 st

298061 152 1 st

298062 154 1 st

298063 156 1 st

298064 44 1 st

298065 46 1 st

298066 48 1 st

298067 50 1 st

298068 52 1 st

298069 54 1 st

298070 56 1 st

298071 58 1 st

298072 60 1 st

298073 62 1 st

298074 D96 1 st

298075 D100 1 st

298076 D104 1 st

298077 D108 1 st

298078 D112 1 st

298079 D116 1 st

NYHET!
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thermopolo, 3-funktions, 9028-04

Transporterar, absorberar och isolerar. 
Tillverkad i polyester/bomull/polyamid. 
Färg: svart.

thermotröja, 3-funktions, 9018-04

Transporterar, absorberar och isolerar. 

thermobyxa, 3-funktions, 2018-04

Transporterar, absorberar och isolerar. 
Tillverkad i polyester/bomull/polyamid. 
Färg: svart.

pilejacka, 1630

Dragkedja upp i kragen, 2 innerfickor 
med blixtlås och telefonfack. Resår i 
midjan och ärmar. Material: bonded 
mech/pile och windstopper invändigt. 
Svart.

t-shirt

T-shirts i 100% bomull, för-
packade i plast/styck. 160g/m2.

t-shirt, drytech

Material som snabbt transporterar bort 
svett från kroppen. Krympfri och stryk-
fri. Håller form och färg även vid 85º C 
tvätt.

skjorta ofodrad 5136

Bomullsskjorta med mycket god pass-
form. Bröstficka med telefonficka.

artnum storlek antal/förp

228223 s 1 st

228224 m 1 st

228225 l 1 st

228226 xl 1 st

228227 xxl 1 st

artnum storlek antal/förp

228591 s 1 st

228592 m 1 st

228593 l 1 st

228594 xl 1 st

228595 xxl 1 st

artnum storlek antal/förp

228586 s 1 st

228587 m 1 st

228588 l 1 st

228589 xl 1 st

228590 xxl 1 st

artnum storlek antal/förp

290581 s 1 st

290582 m 1 st

290583 l 1 st

290584 xl 1 st

290585 xxl 1 st

290586 xxxl 1 st

artnum storlek färg antal/förp

298142 s vit 1 st

298143 m vit 1 st

298144 l vit 1 st

298145 xl vit 1 st

298146 xxl vit 1 st

298147 s svart 1 st

298148 m svart 1 st

298149 l svart 1 st

298150 xl svart 1 st

298151 xxl svart 1 st

NYHET!

artnum storlek färg
antal/
förp

290904 xs vit 1 st

290905 s vit 1 st

290906 m vit 1 st

290907 l vit 1 st

290908 xl vit 1 st

290909 xxl vit 1 st

290911 xs svart 1 st

290912 s svart 1 st

290913 m svart 1 st

290914 l svart 1 st

290915 xl svart 1 st

290916 xxl svart 1 st

artnum storlek färg
antal/
förp

298052 s svartrutig 1 st

298053 m svartrutig 1 st

298054 l svartrutig 1 st

298055 xl svartrutig 1 st

298056 xxl svartrutig 1 st

298057 xxxl svartrutig 1 st

298046 s rödrutig 1 st

298047 m rödrutig 1 st

298048 l rödrutig 1 st

298049 xl rödrutig 1 st

298050 xxl rödrutig 1 st

298051 xxxl rödrutig 1 st

NYHET!
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skjorta, fodrad, 5155

Quiltfodrad, med tryckknappar och 
genomvävd flanell.

varselväst, 7599

En storlek. Reglerbar i rygg. Framfickor. 
Max tryckyta 16x16 cm. 100% polyes-
ter. Max 20 tvättar i 40ºC. Klass 3.

livrem textil, 9275

Polyester, 120 cm.

knäskydd, 9900-15

20 mm tjockt.

hängslen, 9001-50

Färg: svart/röda med klips.

vintermössa, 8358

Svart vinterkeps med öronlappar i 
fleece.

mössa bullit, 9045

Svart textilmössa, one size.

Yrkeskläder övrigt

korttidsoverall

En bekväm och följsam overall av 100% 
polyeten, antistatisk och silikonfri. Med 
huva samt resår i midja, ben, ärm och 
ansiktsöppning. Skyddsnivå 5 och 6, 
kategori 3.

skyddshuva

Huva av 100% polyeten, antistatisk och 
silikonfri. Resår runt ansiktet.

skoskydd, pe

Låg modell av engångstyp. Blå heltät 
polyetenplast. Med resår.

artnum
stor-
lek

färg
antal/
förp

290593 s rödrutig 1 st

290594 m rödrutig 1 st

290595 l rödrutig 1 st

290596 xl rödrutig 1 st

290597 xxl rödrutig 1 st

290598 xxxl rödrutig 1 st

artnum färg antal/förp

298179 gul 1 st

artnum antal/förp

290602 1 st

artnum storlek antal/förp

227712 20 mm 1 st

227713 26 mm 1 st

NYHET!

artnum storlek antal/förp

227709 50 mm clip 1 st

227711 40 mm clip 1 st

artnum storlek antal/förp

290600 57/58 1 st

290601 59/60 1 st

artnum antal/förp

290599 1 st

artnum storlek
styckeför-
säljning

antal/
förp

228622 m ja 25 st

290672 l ja 25 st

290673 xl ja 25 st

290184 xxl ja 25 st

artnum
styckeför-
säljning

antal/förp

228625 ja 100 st

artnum antal/förp

298154 50 par
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Skor för yrkesfolk –––––––––––––––––

Skyddsskor

målarsko

Specialdesignad sko med ventilerande 
Dupontnät i sidorna. Med trampskydd.

traffic skyddssko

Ny typ av tåhätta i komporit ett mate-
rial som inte innehåller metall. Lättare 
och inte magnetiskt. Tåhätta godkänd 
för tryck på 200 joule; samma som nor-
mal tåhätta. Skyddsklass S2. Färg: svart.

logistic skyddssandal

Sandal med lika tåhätta och material 
som Traffic Skyddssko. Skyddsklass S1. 
Färg: svart.

skywalker skyddssko

2-komponents slitsula. Ovandel i slipat 
nubuck och funktionsmaterial. Utbyt-
bar stötdämpning i hälen. Tåhätta av 
aluminium. Skyddsklass S1. 
Färg: röd/grå.

raider skyddssko

Luftig som en sandal. 2-komponents 
slitsula av TPU/PU, Vario individuellt 
dämpningssystem, tåhätta av alumi-
nium, ventilationsnät och reflekterande 
fält på skon. Skyddsklass S1. Färg: grå.

ergonomic skyddssandal

Lätt och luftig sandalmodell med kom-
posit tåhätta och kevlar spiktramp-
skydd. Helt metallfri. Dubbel 
kardborreknäppning. Skyddsklass S1P. 
Färg: svart.

moonraker skyddssko

Samma material som Skywalker. Fyra 
olika bredder. Skyddsklass S3. 
Färg: svart/grå.

starfighter skyddssandal

Samma material som Skywalker. Fyra 
olika bredder. Skyddsklass S1. 
Färg: svart/blå.

jupiter skyddssandal

Slitsula av 2-densitets PU. Ovandel i 
PU-belagt läder. Fuktabsorberande tex-
til inne i sandalen. Shockabsorber i 
hälen. Skyddsklass S1. 
Färg: svart/orange.

daytona skyddssko

Skyddssko i fullnarvigt läder med för-
stärkta fält av PU-belagt läder. Löstag-
bar innersula. Skyddsklass S1. 
Färg: svart.

artnum lev.nr
stor-
lek

antal/förp

207292 620 40 1 par

207293 620 41 1 par

207294 620 42 1 par

207295 620 43 1 par

207296 620 44 1 par

207297 620 45 1 par

207298 620 46 1 par

artnum storlek antal/förp

950 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

957 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

940 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

100943 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

100968 39-47 1 par

NYHET!

NYHET!

lev.nr storlek antal/förp

941 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

942 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

827 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

307 39-47 1 par
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pacific skyddssko

Skyddsklass S3. Färg: svart/gul.

olympic skyddssandal 

Stötdämpande sandal med stålhätta och 
spiktrampskydd. Skyddsklass: S1P. 
Färg: svart/gul.

hercules skyddstoffel 

Med cambrelle bindsula. Med elastisk 
hälrem och ställbar. Perforerad. 
Färg: svart.

fidji damskyddssko 

Damskyddssko av hög kvalitet med 
ovanläder av kalv. Vattenresistent med 
stålhätta och stötdämpande sula PU. 
Skyddsklass: S2. Färg: svart.

ercole

Stötdämpande sko med ovanläder av 
mocca. Stålhätta och spiktrampskydd. 
Skyddsklass: S1P. Färg: blå/vit.

sportsko baltic

Stötdämpande sko av äkta läder och tex-
til. Stålhätta och spiktrampskydd. 
Skyddsklass: S1P. Oljeresistent slitsula. 
Färg: svart/gul.

sandal füerth

ESD-godkänd sko med kardborre-
knäppning samt vadderad plös. Utbyt-
bar stötdämpning (vario) i hälen för 
maximal komfort. Stålhätta. Skydds-
klass S1. Färg: svart.

Rockport

adelaide

Lätt sko med hög gångkomfort. Ytter-
sula av gummi, ovandel av mjuk 
nubuck (färg: beige) eller oljat skinn 
(färg: svart).

perth

Handsydd mockasin i vattentätt skinn. 
Färg: brun.

caspian

Tuff seglarsko med perforerad uttagbar 
EVA fotbädd för optimalt vattendrä-
nage. Suveränt grepp på våta underlag. 
Ovandel i snabbtorkande mesh och 
nubuck. Färg: blå.

katmai

Sko i vattentvätt skinn. Gore-tex mem-
bran håller foten torr. Bra grepp på 
varierande underlag. Färg: brun.

Tofflor och sandaler

mjuktoffel

Mjuktoffel med polstrad vristkant och 
skinnklädd mjukpolstrad fotbädd. 
Färg: svart/vit.

lev.nr storlek antal/förp

970 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

967 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

409824 35-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

401 36-42 1 par

lev.nr storlek antal/förp

834 39-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

971 36-47 1 par

lev.nr storlek antal/förp

930 36-47 1 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

200401-10 35-46 beige 1 par

200401-01 35-46 svart 1 par

lev.nr storlek antal/förp

200402 40-46 1 par

lev.nr storlek antal/förp

200403 35-46 1 par

lev.nr storlek antal/förp

404 40-46 1 par

lev.nr storlek antal/förp

781 35-47 1 par
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mjuktoffel

Mjuktoffel med slitstark och böjbar 
PU-sula. Mjukpolstrad och skinnklädd 
bindsula för bästa komfort. En stålskena 
under hålfoten hjälper till att hålla upp 
fotvalvet när man står och går mycket. 
Elastisk justerbar bakrem.

white water sandal

Lätt och sportig sandal med 2-kompo-
nentssula gummi/EVA. Air cushion 
under hälen. OBS! inkommer i mars 
2004.

väddö sandal

Sportsandal med slitsula av gummi. 
Ovandel i postrat mockamaterail. Fot-
bädd av mjuk EVA. Färg: beige.

salomon sport amphib

En ventilerad sandalsko med en häldel 
som är vikbar, vilket gör att skon även 
kan användas som slip-in. snabbtor-
kande mesh och ventilerande nät. 
Färg: grå.

madras sandal

Skinnklädd stötdämpande innersula. 
Ovanläder i nubuck. Färg: brun.

wolverine jackson

PU-sula, ovandel i äkta läder. Duras-
hock stötdämpning för bästa komfort. 
Mjuk fotbädd i textil.

sandal exklusiv

Komfortsandal med massagesula. Bred 
läst. Färg: svart.

sandal sydney

Komfortsandal. Sula av EVA. Ovandel i 
fettat fullnarvigt läder. Innersula i kork. 
Färg: brun.

birkenstock milano

Antistatisk av birkoflor. 
Färg: mörkbrun.

birkenstock monterey

Antistatisk av birkoflor. Färg: blå.

birkenstock arizona

Av birkoflor. Normal läst

lev.nr storlek färg
antal/
förp

781-0113 35-46 svart 1 par

781-0213 35-46 vit 1 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

104-03 40-47 blå 1 par

104-08 36-47 grå 1 par

104-14 37-40 ljusblå 1 par

artnum storlek antal/förp

606262 35-46 1 par

NYHET!

artnum storlek färg
antal/
förp

200510 36-47 grå 1 par

lev.nr storlek antal/förp

107 40-47 1 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

600305-01 36-46 svart 1 par

600305-05 36-46 brun 1 par

lev.nr storlek antal/förp

8992 35-46 1 par

NYHET!

NYHET!

artnum storlek antal/förp

8932 35-46 1 par

lev.nr storlek läst
antal/
förp

034700 35-46 normal 1 par

lev.nr storlek läst
antal/
förp

089750 35-46 normal 1 par

lev.nr storlek läst
antal/
förp

051791 34-46 normal 1 par

051793 34-46 smal 1 par
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Skor - övrigt

lågsko wolverine hudson

Mycket komfortabel sko med sula av 
gummi och ovandel i fullnarvigt läder. 
Mjuk innersula. Dunashock stötdämp-
ning.

rockport tribunal

Bekväm och lätt finsko med ovandel i 
finaste läder. Ultralätt vibram-sula.

sportsko 

En fräsch sportsko i hög kvalitet. Ovan-
del i äkta skinn. Bred läst. Färg: svart.

sportsko grid formula

Unikt stötupptagningssystem (Grid) i 
hälen. Från Saucony.

sportsko wolverine sherwood

Lätt och smidig av högsta kvalitet. Sula 
av gummi och ovandel i mocka.

salomon dakota trek

Mörkgrå trekkingsko. Ovandel i mocka, 
nos och hälskydd i gummi. Contagrip 
slitsula med botten i gummi och mel-
lansula av EVA.

narvik trekkingsko

Ny trekkingsko med sula av gumma och 
ovandel i mocka. Färg: grå.

känga trekking

Kraftig och praktisk känga för vinter-
bruk. Sula av gummi, ovandel i nubuck 
(grön) eller narvläder (svart). W-Tex 
membran håller foten torr.

roma sportsandal

Sportsandal med bred läst. Sula av PU. 
Mjukpolstrad innersula klädd med 
läder.

båstad populär trätoffel

Klassisk svensk trätoffel med vristrem.

skofett

Viking Fiskarsmorning. Ofärgad. 100 
ml.

strumpa

Herrsocka i 90 % bomull och 10 % 
nylon. 

lev.nr storlek antal/förp

301 40-46 1 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

300260 40-47 svart 1 par

lev.nr storlek antal/förp

476 35-46 1 par

lev.nr. storlek typ
antal/
förp.

477-23 40-47 herr 1 par

477-24 36-42 dam 1 par

lev.nr storlek antal/förp

302 41-44 1 par

artnum storlek antal/förp

200507 40-47 1 st

lev.nr storlek antal/förp

851 35-46 1 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

885-01 34-47 svart 1 par

885-04 36-46 grön 1 par

NYHET!

lev.nr storlek färg
antal/
förp

9094-01 36-46 svart 1 par

9094-05 36-46 brun 1 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

820-01 35-47 svart 1 par

820-02 35-47 vit 1 par

artnum antal/förp

236613 10 st

lev.nr storlek färg
antal/
förp

43 40-45 marin 12 par

44 40-45 vit 12 par
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skoskydd, pe

Låg modell, av engångstyp. Blå heltät 
polyetenplast. Med resår så att de sitter 
stadigt.

Strumpor och övrigt

sula hiker

Sula av mjuk Axiflex®. Fotklädd med 
stötdämpning i både häl och framfot – 
reducerar knä-, höft- och ryggsmärtor. 
Förstärkt under mittdelen för extra sta-
bilitet. Tar bort lukt. Passar utmärkt för 
både arbete och fritid.

sportsula

antiluktsula, klippbar

Klippbar antiluktsula i 5-pack.

strumpa coolmax tunn

En strumpa som lämpar sig för inom-
husarbeten eller lättare miljöer. Motver-
kar varma fötter. 80% coolmax, 15% 
polyamid, 5% elastic.

artnum antal/förp

298154 50 par

lev.nr storlek färg
antal/
förp

800127 36-47 grön 1 st

NYHET!

lev.nr storlek antal/förp

800133 35-47 1 st

lev.nr storlek färg
antal/
förp

804487 one size grå 5-pack

NYHET!

NYHET!

lev.nr storlek färg
antal/
förp

800042 37-47 svart 6-pack

NYHET!
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Skyddshandskar ––––––––––––––––––

Naturgummi latex

sempervelvet

Flossad insida. Rullad droppkant. 
Längd 305 mm, enkel tjocklek 0,45 
mm. CE-kategori 2. Smidig, lämplig för 
rengörings- och livsmedelsindustrin.

semperfit

Naturlatexhandske med oflossad insida. 
Mjuk, smidig och följsam. Rullad kant. 
Bra torr- och våtgrepp. God resistens 
mot syror och alkalier. Längd 300 mm, 
tjocklek 0,40 mm, CE-kategori 2 med-
elkomplex design.

marigold red lightweight

Röd flockfodrad naturgummihandske 
med rullad kant. (fd Skin Thin). Räfflad 
krage för ventilation och maximalt 
skydd. Längd 325 mm, tjocklek 0,47 
mm, CE-kategori 3.

marigold orange supaweight

Stark, flockfodrad naturgummihandske. 
Ruggad yta för ett säkert grepp i fuktiga 
miljöer. Extralång räfflad krage för ven-
tilation och maximalt skydd. Hög resis-
tens mot vattenbaserade kemikalier. 
Längd 325 mm, tjocklek 0,73 mm, CE-
kategori 3.

marigold black heavyweight

Kraftig, flockfodrad naturgummihand-
ske. Bekväm och smidig men klarar 
ändå hård behandling. Tålig universal 
handske för industriarbeten. Rullad 
kant. Hög resistens mot syror, oljor och 
kemikalier. Längd: 320 mm,  tjocklek 
0,73, CE-kategori 3.

Neoprengummi

technic 420

Svart ren neoprenhandske beständig 
mot fett, oljor, syror och lösningsmedel. 
Bomullsflockad. Garanterat silikonfri. 
Längd 310 mm, tjocklek 0,75 mm.

artnum storlek antal/förp

297027 s 12 par

297028 m 12 par

297029 l 12 par 

297030 xl 12 par

artnum storlek antal/förp

297084 s 12 par

297085 m 12 par

297086 l 12 par

297087 xl 12 par

artnum storlek antal/förp

233037 s 12 par

233036 m 12 par

233035 l 12 par

artnum storlek antal/förp

233031 s 12 par

233032 m 12 par

233033 l 12 par

233034 xl 12 par

artnum storlek antal/förp

207756 m 12 par

207757 l 12 par

207758 xl 12 par

290540 xxl 12 par

artnum storlek antal/förp

233018 7-7,5 10 par

233017 8-8,5 10 par

233019 9,-9,5 10 par
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Nitrilgummi

semperplus

Nitrilhandske med flossad insida. Ger 
bra skydd mot nötning och stickskador. 
Allergivänlig. Resistent mot många olje-
baserade kemikalier och lösningsmedel. 
Lämplig för laboratorier, grafisk industri 
och tryckerier. Längd 330 mm, tjocklek 
0,38 mm, CE-kategori 3.

semperplus light

En smidig nitrilhandske med tjocklek 
0,20: mittemellan konventionell nitril-
handske och engångshandske (ca 0,12). 
Oflossad insida. Allergivänlig. Bra resis-
tens mot kemikalier samt goda meka-
niska egenskaper. Längd 305 mm. CE-
kategori 2.

Belagda

dipper

Slitstark latexhandske med textil på 
ovansidan. Utmärkt grepp. För allmän 
och grövre hantering. Tvättbar. med 
mudd.

worknit handske

Original från USA. Nitrilbelagd väv 
med tyg i ovanhand. Allroundhandske 
för blöta/krävande miljöer.

bunting

Handske av bomullstrikå med resår-
mudd, lätt PVC-bestruken handflata för 
bra grepp.

Pvc

sempersoft

Blå vinylhandske med bomullsflossad 
insida.Rekommenderad av Astma & 
Allergiförbundet. Ftalatfri.Tvättbar i 
30º C. God kemikaliebeständighet. 
Längd: 310 mm, tjocklek: 0,45 mm, 
CE-kategori 3.  

kid stark

Blå PVC handske med 32 cm långt 
skaft. Fodrad. Beständig mot oljor, fet-
ter, syror, alkalier och lösningsmedel. 
Tjocklek 1,15 mm.

4H

4 h handske

Handsken som har det bästa skyddet 
mot de flesta kemikalier, som t ex epoxy, 
syror, baser mm. Längd 370 mm, dub-
beltjocklek 0,065 mm, CE-kategori 3.

artnum storlek antal/förp

297080 s 12 par

297081 m 12 par

297082 l 12 par

297083 xl 12 par

artnum storlek antal/förp

211623 s 12 par

211624 m 12 par

211625 l 12 par

211626 xl 12 par

NYHET!

artnum storlek färg
antal/
förp

298034 dam grön 12 par

298035 herr grå 12 par

artnum storlek antal/förp

297053 dam (8) 12 par

297051 herr (9) 12 par

297052 herr (10) 12 par

artnum storlek antal/förp

298037 8 12 par

298038 9 12 par

298097 10 12 par

NYHET!

NYHET!

artnum storlek antal/förp

233024 s 12 par

233025 m 12 par

233026 l 12 par

207343 xl 12 par

artnum storlek antal/förp

298011 9 10 par

298012 10 10 par

artnum storlek antal/förp

217290 10 1 st

NYHET!
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Engångs

engångshandske pe plast

Normal modell. 20 st på ryttare alt. 
100-pack.

semperguard vinyl

Smidig och med gott grepp och bra 
fingertoppskänsla. Rullad kant. Rekom-
menderas för personer med latexallergi. 
CE-godkänd samt godkänd för livsmed-
elshantering. Lämpligt användningsom-
råde: städ- och rengöring, vårdsektorn, 
storkök mm.

semperguard latex

Finns som lätt pudrad samt puderfri = 
IC (innercoating). IC har en syntetisk 
belagd insida för minskad allergirisk.

semperguard nitril

Rekommenderas för personer med 
latexallergier. God kemikaliebeständig-
het. Färg: blå.

Finarbetshandskar

finarbetshandske 988

Svinnarvshandske med justerbar kard-
borreknäppning vid handleden. Ovan-
hand i elastisk bomullstrikå. 
Utomordentlig passform. För monte-
ring, verkstad, packning, lagerarbete, 
bygg- och hantverk. CE kat.1.

finarbetshandske 858

Extra smidig getnarvshandske med 
ovanhand i ventilerande nylon. För 
monteringsarbeten som ställer höga 
krav på smidighet och fingertopps-
känsla. Används vid t ex verkstads-, 
packning- och lagerarbete. CE kat. 1.

finarbetshandske 700

Slitstark montagehandske i mjuk 
getnarv. Ovanhand i elastisk bomulls-
trikå. För grövre montagearbeten som 
kräver precision. CE kat. 1.

artnum storlek antal/förp

298033 one size 20 st

298118 m 100 st

298015 l 100 st

artnum storlek typ antal/förp

290968 s puderfri 1x100 st

290969 m puderfri 1x100 st

290970 l puderfri 1x100 st

290971 xl puderfri 1x100 st

211651 s pudrad 1x100 st

211652 m pudrad 1x100 st

211653 l pudrad 1x100 st

211654 xl pudrad 1x100 st

NYHET!

artnum storlek typ antal/förp

297055 s pudrad 1x100 st

297056 m pudrad 1x100 st

297057 l pudrad 1x100 st

298152 xl pudrad 1x100 st

297024 s puderfri/ IC 1x100 st

297025 m puderfri/ IC 1x100 st

297026 l puderfri/ IC 1x100 st

298153 xl puderfri/ IC 1x100 st

artnum storlek typ antal/förp

290770 s pudrad 1x100 st

290771 m pudrad 1x100 st

290772 l pudrad 1x100 st

290773 xl pudrad 1x100 st

artnum storlek antal/förp

298016 dam (8) 12 par

298017 herr (10) 12 par

NYHET!

NYHET!

NYHET!

artnum storlek antal/förp

298018 dam 12 par

298019 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298020 dam (8) 12 par

298021 herr (10) 12 par

NYHET!

NYHET!
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Arbetshandskar

arbetshandske svinspalt

Enkel handske i svinspalt för allmänt 
bruk. Allroundhandske för torra mil-
jöer.

arbetshandske svinnarv

Mjuk och smidig arbetshandske. Slit-
stark med god passform. En allround-
handske för alla typer av arbeten, t ex 
verkstad, bygg, trasport. CE kat. 1.

arbetshandske nötspalt

Arbetshandske i kraftig nötspalt. 
Mycket slitstark. Halvfodrad, gumme-
rad manschett. För grövre arbeten där 
hög slitstyrka krävs. CE kat. 1.

arbetshandske nötnarv, 

halvfodrad

Slitstark halvfodrad arbetshandske i 
nötnarv av högsta kvalitet. Förstärkt 
pekfinger. För tung hantering i krä-
vande miljöer. CE kat. 1.

Textil

målarvante

Fingervante av kraftig flossad bomull 
med mudd.

skyddsvante svart-vit

Mjuk slitstark jerseyvante med mudd. 
Flossad.

bomullsvante med pvc-prickar

Slitstark vante med bästa grepp. Kedje-
söm för bra slitstyrka. Med mudd.

trädgårdshandske

Blommig bomullshandske med plast-
prickar.

innervante

Tunn bomullsvante för lätt hantering 
eller som innervante i t ex gummihand-
skar.

artnum storlek antal/förp

298022 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298023 dam (8) 12 par

298024 herr (10) 12 par

artnum storlek antal/förp

298025 herr 12 par

NYHET!

NYHET!

artnum storlek antal/förp

298026 dam 12 par

298027 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298028 dam 12 par

298029 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298032 herr 12 par

NYHET!

artnum storlek antal/förp

298030 dam 12 par

298031 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298093 dam 12 par

298094 dam 48 par

artnum storlek antal/förp

298095 dam 12 par

298096 herr 12 par
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äggplockarhandske

Modell frackhandske med vita pvc-
prickar för bra grepp. Slitstark bomulls-
trikå med perfekt passform. För all-
roundbruk.

äggplockarhandske utan prickar

Som ovanstående handske, i bomulls-
trikå, men utan PVC-prickar. För mon-
teringshandske som kräver extrem 
fingertoppskänsla. Passar även som 
innervante.

innervante insulator, vit

Värmande thermofingervante. Passar i 
samtliga handskar då extra värme 
behövs. Elastiska = en storlek.

Vinter

vinterhandske, vinyl

Varm och slitstark vinterfodrad vinyl-
handske av högsta kvalitet. Avtagbart 
innerfoder som är tvättbart i 30ºC. För 
arbeten i blöta eller oljiga miljöer. Med 
krage.

vinterhandske thinsulate

Helfodrad vinterhandske i svinnarv 
med Thinsulatefoder. Mycket smidig 
och med förstärkt pekfinger. En all-
roundhandske för kalla miljöer. 
CE kat. 1.

vinterhandske nötnarv

Helfodrad vinterhandske i hög kvalitets-
nötnarv. Mycket smidig och slitstark 
med förstärkt pekfinger. En allround-
handske för kalla miljöer. CE kat. 1.

artnum storlek antal/förp

298098 dam 12 par

298099 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298100 dam 12 par

298101 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

211283 one size 12 par

NYHET!

artnum storlek antal/förp

298102 dam 10 par

298088 herr 10 par

artnum storlek antal/förp

298089 dam 12 par

298090 herr 12 par

artnum storlek antal/förp

298091 dam 12 par

298092 herr 12 par

NYHET!

NYHET!
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Huvudskydd ––––––––––––––––––––––

skyddshjälm balance

En hjälm med god passform och låg 
vikt. Finns i 4 färger.

skyddshjälmsinredning

Till skyddshjälm Balance.

visirhållare

Passar till skyddshjälm Balance.

visir plexi

Passar till skyddshjälm Balance.

visirfäste

Passar till skyddshjälm Balance.

nack-mollis

Ergonomisk utformad avlastnings-
kudde. För arbeten som medför kraftig 
bakåtböjning av huvudet.

artnum färg antal/förp

207840 vit 1 st

207841 blå 1 st

207842 gul 1 st

207843 röd 1 st

artnum antal/förp

207844 1 st

artnum antal/förp

207846 1 st

artnum längd mm antal/förp

207847 200 1 st

artnum antal/förp

207848 1 par

artnum antal/förp

206105 1 st
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Fallskydd –––––––––––––––––––––––––

protecta proffs system 1

En komplett fallutrustning för arbete på 
tak eller vertikal förflyttning längs ställ-
ningar eller fasader mm. Ingår: 15 m 
säkerhetslina 101, fallbroms Cobra, 
säkerhetssele PR2 och förvaringsväska.

protecta takskydd system 4

Ett komplett fallskydd för arbete på tak 
mm. OBS! System 4 skall ej användas 
vid risk för fritt fall. Ingår: 15 m säker-
hetslina 101, linlås Manustorp, stöld-
bälte med ryggstöd och förvaringsväska.

fönsterskyddsräcke

Skyddsräcket är framtagen och konstru-
erad i samarbete med yrkesmålare och 
skyddsombud inom Målarförbundet. 
Justerbart att passa de flesta storlekar av 
fönster. Av aluminium i vit epoxilack. 
För fönsterbredd 900-1920 mm. Höjd 
på räcket 880-1200 mm, vikt 10 kg.

Ögonskydd –––––––––––––––––––––––

Skyddsglasögon 3M

3m skyddsglasögon magoo line

Modern och sportig design för både 
arbete och fritid. Optiskt glass 1. Reptå-
lig beläggning för ökad hållbarhet. 
Imbehandlade för att motstå kondens 
vilket är lämpligt vid fysiskt arbete eller 
under användning med andnings-
skydd. Mycket låg vikt. Skyddar mot 
UV-strålning. Skyddsglasögonen upp-
fyller kraven gällande standard 
EN166:2001 1FT. 3M Premium - visst 
sidoskydd. Mjuk komfortabel och ven-
tilerad näsbygel. Justerbara skalmar. 
Rökfärgade.

3m classic

Tunn näsbygel och skalm. Väl mellan 
tre olika nyanser för olika arbetsmiljöer.

3m korgglasögon 86000d

Skyddar mot partiklar med låg hastig-
het. Acetatlins med mjuk klar PVC med 
ventilationshål, vilket förhindrar att de 
immar igen. CE-godkända.

3m skyddsglasögon 

86400d

Skyddar mot partiklar med låg hastig-
het. Lätta och komfortabla och kan 
användas över vanliga glasögon. Tåliga. 
CE-märkt.

artnum antal/förp

290667 1 st

artnum antal/förp

290668 1 st

artnum antal/förp

290669 1 st

artnum lev.nr antal/förp

298083 2751 20 st

NYHET!

artnum lev.nr antal/förp

298103 2720 transp. 20 st

298081 2721 rökfärg. 20 st

298082 2722 gulfärg. 20 st

artnum lev.nr antal/förp

290537 86000D 6 st

NYHET!

NYHET!

artnum lev.nr antal/förp

298132 86400D 12 st

NYHET!
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Ögonskydd övriga –––––––––––––––––

ögonskydd armamax

Passar utanpå optiska glasögon. Med 
sidoskydd.

ögonskydd uvex 30110

Panoramasynfält i 180º C, med imfri 
lins och effektiv ventilation.

ögonskydd uvex astrospec

Modern design och superlätt, 34 gr. 
Med justerbar skalmlängd. Inställbar 
linsvinkel i tre steg.

ögonskydd sr 58

Optisk korrekt polycarbonatskiva med 
stor slaghållfasthet och formbara skal-
mar. Klar siktskiva.

skärmhållare bicapa cb 14 30150

För komplett enhet beställ även Acetat-
skärm.

acetatskärm cv 84 30152

Passar till skärmhållare CB 14.

ögondusch väggfäste 2 st

Bärbart väggfäste med 2 st flaskor och 
väggskylt. Engångsflaska med spolhu-
vud och koksaltlösning. Steril Isoton 
0,9%. CE-märkt.

ögondusch, refill

Engångsflaska med spolhuvud. CE-
märkt.

ögondusch väggfäste 5 st

Väggfäste med 5 st flaskor och vägg-
skylt. CE-märkt.

artnum antal/förp

292149 1 st

artnum antal/förp

207190 1 st

artnum antal/förp

207691 5 st

artnum antal/förp

207079 1 st

artnum antal/förp

207838 1 st

artnum längd mm antal/förp

207839 200 1 st

artnum anmärkning lev.nr antal/förp

203006
2 st med 
hållare

4635 1 st

artnum anmärkning lev.nr antal/förp

274907 refill 4631 10x1 st

artnum anmärkning lev.nr antal/förp

274881
5 st med 
hållare

4630 1 st
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Hörselskydd ––––––––––––––––––––––

ear classic

Kan tvättas, godkänd av ASS.

ear express

ear caps

Med bygel.

hörselkåpa sordin exc

Godkänd av ASS. Ställbart tryck mot 
öronen.

hörselkåpor 3 m

God passform och hög komfort. Extra 
bred hjässbygel och mjuka tätnings-
ringar ger ökad passform. CE-godkänd.

radiokåpa pro fm

Inbyggd FM-stereo med automatisk sta-
tionssökning. Automatisk avstängning 
spar batterier. Mycket komfortabel och 
lättskött.

radiokåpa basic fm

Inbyggd FM-radio, automatisk sökning 
och avstängning.

hörselkåpa med radio och cut-off

Hörselskydd med medhörning. Ljudbe-
gränsning till max 82 dB (A). Mycket 
bra ljudåtergivning i FM-radion med 
lättmanövrerade tryckknappar även 
med handskar. Batterisnål och automa-
tisk avstängning.

hörselpropp 3m

Tillverkade av mjukt hudvänligt mate-
rial för ökad komfort. Den jämna ytan 
reducerar smutsupptagning vilket ger 
bättre hygien. CE-godkänd.

hörselpropp med bygel 3 m

De runda propparna tränger inte in i 
hörselgången, vilket ger god hygien och 
mindre risk för irritation. Bekväm, den 
flexibla bygeln bibehåller konstant tryck 
oavsett huvudstorlek. Kan också bäras 
under hakan eller bak i nacken. CE-
godkänd.

artnum antal/förp

261979 250x1 par

artnum antal/förp

207836 100x1 par

artnum antal/förp

207690 40x1 st

artnum antal/förp

207341 1 st

artnum lev.nr antal/förp

227100 1435 6 st

artnum antal/förp

290629 1 st

artnum antal/förp

290630 1 st

NYHET!

artnum antal/förp

292075 1 st

artnum lev.nr antal/förp

207664 1100 200 par

217797 1100D 1x5 par

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

227446 1310 med bygel 10 st

227447 1311 reservpropp 20 st
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Andningsskydd –––––––––––––––––––

3M Andningsskydd

3m 9000- och 9300-serien – 

filtrerande halvmasker

Användarvänliga halvmasker med 3-
fälts konstruktion som förenar komfort 
och säkerhet. Mjuka, sitter säkert. Ban-
den är mycket flexibla och dessutom 
färgkodade. 9300-serien finns med eller 
utan inandningsventil. Ventilen mini-
merar uppkomst av kondens. Finns i 
både konsument- och industriförpack-
ning. CE-godkända.

ffp1-filter

Skyddar mot grovt ickehälsofarligt 
damm samt pollen. Utan ventil.

ffp2-filter

Skyddar mot fint hälsofarligt damm, 
slipdamm, isolering, djurdamm. Med 
eller utan ventil.

ffp3-filter

Skyddar mot hälsofarligt damm, trä-
damm, mögelsporer samt bakterier och 
virus.

3m 8000-serien – 

filtrerande halvmasker

Låg vikt och komfortabelt skydd. Elas-
tiska band och formbar näsbygel. Mas-
kerna finns i både konsument- och 
industriförpackning. Med eller utan 
inandningsventil. Ventilen minimerar 
uppkomst av värme och fukt. CE-god-
kända.

ffp1-filter

Skyddar mot grovt ickehälsofarligt 
damm samt pollen. Utan ventil.

ffp2-filter

Skyddar mot fint hälsofarligt damm, 
slipdamm, isolering, djurdamm. Med 
eller utan ventil.

8825 d ffp2 filter 

Förstärkt filtermask för att hålla längre 
vid sprutmålning. Längre hållbarhet än 
övriga P2-filter. Bör ej användas till lös-
ningsmedelsbaserade vätskor.

3m 4000-serien – 

filtrerande halvmask

Inga filterbyten eller underhåll, filter 
integrerade i maskstommen. Unika fil-
trerande korttidsmasker. Effektiv utand-
ningsventil reducerar fukt och värme i 
masken. Rekommenderas vid sprutmål-
ning. Får ej användas vid arbete med 
isocyanater då friskluftsmask krävs.

ffa1p2-filter

Mot organiska ångor och damm.

ffa2pp3sl-filter

Mot organiska ångor och damm. 
Längre livslängd än 4251 under samma 
förutsättningar.

3m 6000-serien – 

filtrerande halvmask

Lågt andningsmotstånd tack vare 
dubbla filter. Minimal belastning av 
nacken. Filtren monteras direkt på 
maskstommen med en enkel bajonett-
fattning. Partikelfiltren kan dessutom 
användas tillsammans med gasfiltren 
tack vare en adapter. CE-godkänd. 
Uppfyller EN149:2001.

maskstomme 6000-serien

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

227355 9310 utan ventil 20 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

227356 9320 utan ventil 20 st

228208 9320D
utan ventil, 

2-pack
18 st

292029 9322 med ventil 10 st

228209 9322D
med ventil, 

2-pack
18 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

290519 9332D
med ventil, 

2-pack
18 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

292018 8710 utan ventil 20 st

207678 8710ED
utan ventil, 

3-pack
12 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

274096 8810 utan ventil 20 st

207679 8810D
utan ventil, 

3-pack
12 st

207682 8822 med ventil 10 st

207683 8822D
med ventil, 

3-pack
12 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

207684 8825D med ventil 5 st

NYHET!

artnum lev.nr antal/förp

290571 4251 1 st

artnum lev.nr antal/förp

290536 4255 1 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

217213 6200 medium 1 st

217214 6300 large 1 st

NYHET!
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maskstomme 7000-serien

Maskstomme av silikongummi. Lågt 
andningsmotstånd, dubbla filter ger fri 
sikt. Utandningsventil placerad nedåt 
för att minimera fukt/värme i masken. 
Filter i 6000-serien passar.

helmask 6800

Silikonmask. Rep- och slagtålig polykar-
bonatvisir. Dubbla filter ger lågt and-
ningsmotstånd. Mjuk/hyperallergen 
maskstomme av elastomer. Lätt att ta på 
och av. Filter i 6000-serien passar.

startset a2p3 6223d

Startset A2P3 6223D inklusive mask-
tomme samt filter mot organiska lös-
ningsmedel i klass A2, filter mot 
partiklar P3 och filteradaper 501.

filter till 6000-, 7000- och 6800-

serien

Övriga andningsskydd

halvmask sr 90-2

Silikonfri, termoplastisk, elastisk och 
hudvänlig. Behåller passformen och har 
två utandningsventiler.

halvmask sr 100

Silikongummi. Halvmask av silikon-
gummi. Hudvänlig. Behåller passfor-
men. Med två lättandade 
utandningsventiler.

gasfilter

Passar till bl.a. SR 90.

partikelfilter

Skyddar mot allt slags damm, rök, 
spray, bakterier och virus. Till SR 90.

förfilter

Endast skydd mot nedsmutsning av fil-
ter för att öka livslängden på dessa. Till 
bl.a SR 90.

förfilterhållare

Håller förfilter till bl.a. SR 90 på plats.

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

290782 7502 medium 1 st

290783 7503 large 1 st

artnum lev.nr anmärkn.
antal/
förp

297074 6800 medium 1 st

297075 6900 large 1 st

artnum lev.nr antal/förp

290445 6223D 4 st

artnum lev.nr klass
antal/
förp

290425 6055D A2, 2-pack 1 par

217216 6055 A2, bulk 4 par

292023 6059D ABEK, 2-pack 1 par

217714 2135D P3, 2-pack 1 par

217283 2135 P3, bulk 10 par

292110 5935D
P3+adapter, 

2-pack
1 par

297006 5935 P3, bulk 10 par

217711 2125 P2 10 par

217215 6051 A1 4 par

297005 501
Filteradapter 
5000-serien

1 par

217285 502
Filteradapter 
2000-serien

4 par

artnum storlek antal/förp

217743 s/m 1 st

217744 m/l 1 st

artnum
stor-
lek

vikt
antal/
förp

217741 s/m 170 g 1 st

217742 m/l 170 g 1 st

artnum lev.nr
godkänd/

klass
antal/

fp

207096 217 a1 5 st

207098 316 k1 5 st

207099 315 a1b1e1 5 st

206387 297 a1b1e1k1 4 st

207721 298 ax 3 st

290701 218 a2 4 st

217659 295 k2 3 st

217658 294 a2b2e2 3 st

artnum
godkänd / 

klass
antal/förp

297060 p3 5 st

artnum antal/förp

290371 16x5 st 

artnum antal/förp

231473 5 st
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skyddshuva sr 64

För korttidsbruk till halvmask SR 90 
TPE och Silikon samt till SR 62/80. 
Tillverkad i Tyvek.

förvaringsbox

Till förvaring av en halvmask och två 
filter.

filterinsats

Till tryckluftsfilter SR 69. Utbytespa-
tron med partikel- och gasrening.

tryckluftfilter sr 79

Filtrerar såväl gaser som partiklar samt 
även bakterier och virus.

trycklufttillsats

Passar SR 90 och SR 72. Används vid 
höga koncentrationer av föroreningar.

rengöringsservett

För rengöring av masker och glasögon.

artnum antal/förp

242306 1 st

artnum antal/förp

206285 1 st

artnum antal/förp

290227 1 st

artnum antal/förp

206283 1 st

artnum antal/förp

207202 1 st

artnum antal/förp

245790 1x50 st
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Arbetsplatsmattor –––––––––––––––––
 

klibbmatta nomad 4300

Kontaminationskontrollmatta, tar bort 
det sista fina dammet och smutsen från 
skor, vagnshjul etc. För rena rum, t ex 
laboratorier, operationsrum, forskning 
etc. Tjocklek ca 2,1 mm.

yogameter

Arbetsplatsmatta av vinyl för torra, lätt-
tare industrimiljöer. Ribbmönstrat 
ytskikt ger bra halkskydd, de fasade 
kanterna minskar snubbelrisken. Kan 
även måttbeställas på löpmeter. 
Tjocklek 9 mm.

yoga deck

Slitstark, halksäker, durkmönstrad 
arbetsplatsmatta. Mjuk och dämpande 
undersida i vinyl ger bra ergonomi, 
fasade kanter minskar snubbelrisken. 
Kan även måttbeställas på löpmeter. 
Tjocklek 13 mm.

yoga tex

Arbetsplatsmatta lämplig vid svetsar-
betsplatser samt vid maskiner med skä-
rande bearbetning. Slitstark, 
textilmönstrad, halksäker yta som är lätt 
att hålla ren. Kan även måttbeställas på 
löpmeter. Tjocklek rullvara 11 mm och 
matta 9 mm.

yoga hygien

Modulmatta med en speciell tät gum-
miblandning som försvårar för bakterier 
att få fäste. Hög nitrilgummihalt gör att 
den klarar oljor, fett och desinficering 
med antiseptiska kemikalier. Rengöres 
enkelt med avspolning. 
Tjocklek 15 mm.

yoga tuff

Kraftig, mjuk och ergonomisk modul-
matta med öppet hålmönster och drä-
nerad baksida. Byggs lätt till önskad 
storlek. Klarar visst spill av oljor, fett 
och kemikalier. Lätt att spola av matta 
och golv vid regöring. Tjocklek 15 mm.

yoga solid

Arbetsplatsmatta för lager och lätt indu-
stri. Slitstark matta med en tät och halk-
säker ovansida. Lämplig för lättare 
miljöer, klarar ett visst spill av oljor, fett 
och kemikalier. Byggs lätt till önskad 
storlek med det smarta modulsystemet. 
Tjocklek 15 mm.

arbets-/halkskyddsmatta safety-

walk 5100

Förebygger belastningsskador och halk-
olyckor. Z-vävkonstruktion, öppen bak-
sida, olje- och fettresistent vinyl. 
Tjocklek 12 mm.

fasad kantlist

Fasad kantlist för att slippa snubbelkan-
ter. Passar modulmattorna Yoga Hygien, 
Yoga Tuff och Yoga Solid.

artnum storlek antal/förp

205442 60x115 cm 6 st

artnum storlek antal/förp

211144 0,9x18,3 m 1 rl

211145 1,2x18,3 m 1 rl

artnum storlek antal/förp

211176 0,9x18,3 m 1 rl

211177 91x152 cm 1 st

artnum storlek antal/förp

211174 91x152 cm 1 st

211175 0,9x18,3 m 1 rl

artnum storlek antal/förp

211146 91x91 cm 1 st

artnum storlek antal/förp

211173 91x91 cm 1 st

artnum storlek antal/förp

211147 91x91 cm 1 st

artnum storlek färg antal/förp

201650 90x150 cm svart 1 st

artnum storlek färg antal/förp

211170 7,6x91 cm
terra-
kotta

1 st

211171 7,6x91 cm svart 1 st
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yoga light nitril

Hålmönstrad matta med inbyggd sned-
fasad kant. Hög nitrilgummiblandning 
försvårar för bakterier att få fäste. Den 
klarar desinficering med antiseptiska 
kemikalier, oljor och fett. Tjocklek 13 
mm.

yoga light

Har samma egenskaper som Yoga Light 
Nitril men har en enklare gummibland-
ning. Passar som skrapmatta i entréer 
eller som arbetsplatsmatta i lättare indu-
strimiljöer. Tjocklek 13 mm.

artnum storlek antal/förp

226367 91x152 cm 1 st

NYHET!

artnum storlek antal/förp

226368 91x152 cm 1 st

NYHET!
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Entrémattor och halkskyddsmattor ––

entrématta nomad terra 6050

Används som primärmatta inomhus vid 
låg till medelhög eller trafik. (500-1500 
passeringar/dygn). Tillverkad av tunna 
vinylöglor med öppen struktur. Tar 
bort, fångar upp och gömmer stora 
mängder smuts. Mjuk, skummad vinyl-
baksida. Tjocklek 9 mm.

entrématta nomad terra 6250

Används som sekundärmatta inomhus 
vid medelhög trafik.Tillverkad av tunn 
vinyl med öppet Z-mönster som tar 
bort, fångar upp och gömmer stora 
mängder smuts. Mjuk vinylbaksida. 
Tjocklek 6 mm.

entrématta nomad terra 8000

Tillverkad av tunn vinyl med öppet z-
mönster som tar bort, fångar upp och 
gömmer stora mängder smuts. Används 

utomhus eller i nedsänkning vid mycket 
hög trafik.

entrématta nomad terra 8100

Grov skrapmatta, används som primär-
matta, utomhus eller i nedsänkning vid 
medelhög-hög trafik (1500-5000 passe-
ringar/dygn).Tillverkad av tjocka 
vinylöglor med öppen struktur utan 
baksida som tar bort, fångar upp och 
gömmer stora mängder smuts. Tjocklek 
16 mm.

entrématta nomad terra 8150

Grov skrapmatta, används som primär-
matta, utomhus eller i nedsänkning vid 
medelhög-hög trafik.Tillverkad av 
tjocka vinylöglor med öppen struktur 
som tar bort, fångar upp och gömmer 
stora mängder smuts. Kraftig vinylbak-
sida. Tjocklek 11 mm.

entrématta nomad aqua 4500

Används som sekundärmatta, inomhus, 
vid låg trafik (<500 passeringar/
dygn).Tillverkad med kombination av 
olika fibrer av polypropylenöglor i ett 
randigt mönster som tar bort och göm-
mer stora mängder smuts och fukt. 
Kantad runt om, vinylbaksida. Tjocklek 
6,0 mm.

entrématta nomad aqua 6500

Används som sekundärmatta, inomhus, 
vid medelhög trafik (500-1500 passe-
ringar/dygn).Tillverkad med kombina-
tion av olika fibrer av polypropylenöglor 
i ett rutigt mönster som tar bort och 
gömmer stora mängder fin smuts och 
fukt. Kantad runt om, vinylbaksida. 
Tjocklek 9,0 mm.

artnum storlek färg 
antal/
förp

225315 90x150 cm skiffergrå 1 st

225316 90x150 cm
kastanje-

brun
1 st

225317 90x150 cm skogsgrön 1 st

225318 90x150 cm marinblå 1 st

225319 120x180 cm skiffergrå 1 st

225320 120x180 cm
kastanje-

brun
1 st

225321 120x180 cm skogsgrön 1 st

225322 120x180 cm marinblå 1 st

225323 90x600 cm skiffergrå 1 st

225324 90x600 cm
kastanje-

brun
1 st

225258 90x600 cm skogsgrön 1 st

225259 90x600 cm marinblå 1 st

225260 120x600 cm skiffergrå 1 st

225261 120x600 cm
kastanje-

brun
1 st

225262 120x600 cm skogsgrön 1 st

225263 120x600 cm marinblå 1 st

artnum storlek färg antal/förp

225264 90x150 cm skiffergrå 1 st

artnum storlek färg 
antal/
förp

225265 60x600 cm skiffergrå 1 st

225266 90x600 cm skiffergrå 1 st

artnum storlek färg 
antal/
förp

225267 90x600 cm skiffergrå 1 st

225268 90x600 cm
kastanje-

brun
1 st

225269 90x600 cm marinblå 1 st

225270 90x600 cm skogsgrön 1 st

225271 120x600 cm skiffergrå 1 st

225272 120x600 cm
kastanje-

brun
1 st

225313 120x600 cm marinblå 1 st

225314 120x600 cm skogsgrön 1 st

artnum storlek färg 
antal/
förp

225273 90x150 cm skiffergrå 1 st

225274 90x150 cm
kastanje-

brun
1 st

225275 90x600 cm skiffergrå 1 st

225276 90x600 cm
kastanje-

brun
1 st

225277 120x600 cm skiffergrå 1 st

225278 120x600 cm
kastanje-

brun
1 st

artnum storlek färg
antal/
förp

225875 60x90 cm antracitgrå 6 st

225874 60x90 cm brun 6 st

225877 60x90 cm mossgrön 6 st

225876 60x90 cm blå 6 st

225879 90x150 cm antracitgrå 1 st

225878 90x150 cm brun 1 st

225880 90x150 cm blå 1 st

225881 90x150 cm mossgrön 1 st

225883 120x180 cm antracitgrå 1 st

225882 120x180 cm brun 1 st

225885 120x180 cm mossgrön 1 st

225884 120x180 cm blå 1 st

artnum storlek färg
antal/
förp

225288 90x150 cm skiffergrå 1 st

225289 90x150 cm
kastanje-

brun
1 st

225290 90x150 cm marinblå 1 st

225291 90x150 cm skogsgrön 1 st

225292 90x300 cm skiffergrå 1 st

artnum storlek färg 
antal/
förp

11569 AoC skydda6.0  Page 30  Thursday, January 20, 2005  10:29 AM



skyddaartiklarna kan även beställas styckevis 31

entrématta nomad aqua 8500

Används som sekundärmatta, inomhus, 
vid hög trafik (1500-5000 passeringar/
dygn).Tillverkad med kombination av 
olika fibrer av polypropylenöglor i ett 
slumpmässigt arrangerat mönster som 
tar bort och gömmer stora mängder fin 
smuts och fukt. Kantad runt om, vinyl-
baksida. Tjocklek 8,0 mm.

jaguarmattan

Effektiv och slitstark skrapmatta för 
entréer med hög trafik. Passar både 
inom- och utomhus, kan placeras ned-
sänkt i golv eller ligga fritt ovanpå. 
Tjocklek 20 mm. Måttbeställs.

rubett

Robust skrapmatta bestående av tätt 
formade mjuka piggar som effektivt 
skrapar av all smuts. Mattan passar lika 
bra inom- som utomhus. Tät botten 
som samlar smuts och väta som då 
skyddas effektivt. Fasade kanter. Tjock-
lek 15 mm.

classic nitril

Proffessionell, tvättbar torkmatta för 
entréer med mycket hög trafik. Tillver-
kas av nylongarn, baksida gjord i nitril-
gummi med förstärkt kant. Tjocklek 8 
mm.

stop med baksida

Stop är en slitstark skrapmatta för 
entréer inomhus med medelhög trafik. 
Mattan stoppar och samlar effektivt 
smutsen i tusentals vinylöglor. Den är 
lätt och smidig att rulla undan vid ren-
göring. Tjocklek 10 mm.

225293 90x300 cm
kastanje-

brun
1 st

225294 90x300 cm marinblå 1 st

225295 90x300 cm skogsgrön 1 st

225296 130x200 cm skiffergrå 1 st

225297 130x200 cm
kastanje-

brun
1 st

225298 130x200 cm marinblå 1 st

225299 130x200 cm skogsgrön 1 st

225300 130x300 cm skiffergrå 1 st

225301 130x300 cm
kastanje-

brun
1 st

225302 130x200 cm marinblå 1 st

225325 130x300 cm skogsgrön 1 st

225303 200x300 cm skiffergrå 1 st

225304 200x300 cm
kastanje-

brun
1 st

225305 200x300 cm marinblå 1 st

225306 200x300 cm skogsgrön 1 st

artnum storlek färg
antal/
förp

artnum storlek färg 
antal
/förp

225307 90x150 cm skiffergrå  1 st

225308 90x150 cm kastanjebrun 1 st

225309 130x300 cm skiffergrå 1 st

225310 130x300 cm kastanjebrun 1 st

225311 200x300 cm skiffergrå 1 st

225312 200x300 cm kastanjebrun 1 st

artnum färg antal/förp

226369 grå 1 st

226370 svart 1 st

artnum storlek färg
antal/
förp

226371 60x80 cm svart 1 st

226372 83x100 cm svart 1 st

226373 90x180 cm svart 1 st

NYHET!

NYHET!

artnum storlek färg
antal/
förp

211162 85x150 cm grå 1 st

211163 85x150 cm gråmelerad 1 st

211164 85x150 cm blåmelerad 1 st

211165 114x2 m grå 1 st

211166 114x2 m gråmelerad 1 st

211167 114x2 m blåmelerad 1 st

artnum storlek färg
antal/
förp

211148 90x150 cm brun 1 st

211149 90x150 cm grå 1 st

211150 0,9x12 m brun 1 st

211151 0,9x12 m grå 1 st

211152 1,2x12 m brun 1 st

211153 1,2x12 m grå 1 st
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stop extra utan baksida

Stop Extra finns i två varianter, med och 
utan baksida. Bägge är slitstarka mattor 
som klarar tuffa krav i offentliga miljöer 
med extra hög trafik. Stop Extra utan 
baksida är speciellt lämpad för utom-
husplacering då vätan dräneras genom 
mattan. Tjocklek 13 mm utan baksida. 
Tjocklek 15 mm med baksida. Alla tre 
varianterna kan även måttbeställas på 
90 resp. 120 cm bredd.

stop extra med baksida

Ett års garanti upp till 50.000 passager.

allt-i-ett

Effektiv och slitstark kombinations-
matta, den både skrapar av grov smuts 
och absorberar väta. Garn av olefin och 
polypropylen, baksida i vinyl. Matta för 
inomhusmiljö. Finns även som beställ-
ningsvara på löpmeter. Tjocklek 7 mm.

combi premier

Snygg och slitstark kombinationsmatta 
av ett djuppressat gummimönster med 
textil ovansida. Kanten består av en gju-
ten fasad gummiramp som håller kvar 
smutsen och minskar snubbelrisken. 
Matta för inomhusmiljö. Tocklek 9 
mm.

solett

Effektiv torkmatta med mycket bra 
uppsugningsförmåga, kan hålla upp till 
7 liter vatten per kvadratmeter. Garn av 
olefin, baksida av vinyl. Soletts färgställ-
ningar matchar kombimattan Allt i Ett. 
Finns även som beställningsvara på löp-
meter. Matta för inomhusmiljö. Tjock-
lek 9 mm.

astro turf hp rulle

Slitstark entrématta med glidskydd, 
både för inne- och utemiljö. Bredd 90 
cm.

artnum storlek färg antal/förp

211159 0,9x12 m grå 1 st

211158 0,9x12 m brun 1 st

211160 1,2x12 m brun 1 st

211161 1,2x12 m grå 1 st

artnum storlek färg antal/förp

211155 0,9x12 m grå 1 st

211154 0,9x12 m brun 1 st

211157 1,2x12 m grå 1 st

211156 1,2x12 m brun 1 st

artnum storlek färg antal/förp

211190 90x150 cm blå 1 st

226375 90x150 cm grön 1 st

211127 90x150 cm grå 1 st

211128 90x150 cm brun 1 st

226376 90x150 cm vinröd 1 st

226377 120x240 cm blå 1 st

211129 120x240 cm grå 1 st

226378 120x240 cm grön 1 st

211130 120x240 cm brun 1 st

226379 120x240 cm vinröd 1 st

226380 0,9x18,3 m blå 1 st

211131 0,9x18,3 m grå 1 st

226381 0,9x18,3 m grön 1 st

211132 0,9x18,3 m brun 1 st

226382 0,9x18,3 m vinröd 1 st

226383 1,2x18,3 m blå 1 st

211133 1,2x18,3 m grå 1 st

226384 1,2x18,3 m grön 1 st

211134 1,2x18,3 m brun 1 st

226385 1,2x18,3 m vinröd 1 st

artnum storlek färg antal/förp

211627 85x150 cm grå 1 st

211628 85x150 cm blå 1 st

211629 85x150 cm svart 1 st

211630 114x175 cm grå 1 st

211631 114x175 cm blå 1 st

211632 114x175 cm svart 1 st

artnum storlek färg antal/förp

211102 45x75 cm blå 6 st

211105 45x75 cm grå 6 st

211103 45x75 cm grön 6 st

211106 45x75 cm brun 6 st

211104 45x75 cm vinröd 6 st

211107 55x90 cm blå 6 st

211110 55x90 cm grå 6 st

211108 55x90 cm grön 6 st

211111 55x90 cm brun 6 st

211109 55x90 cm vinröd 6 st

211117 90x150 cm blå 1 st

211120 90x150 cm grå 1 st

211118 90x150 cm grön 1 st

211121 90x150 cm brun 1 st

211119 90x150 cm vinröd 1 st

226393 90x150 cm röd 1 st

211122 0,9x18 m blå 1 rl

211125 0,9x18 m grå 1 rl

211123 0,9x18 m grön 1 rl

211126 0,9x18 m brun 1 rl

211124 0,9x18 m vinröd 1 rl

226395 0,9x18 m röd 1 rl

artnum storlek färg antal/förp

201428 16 m grön 1 rl

201429 16 m silvergrå 1 rl

201430 16 m cocoa 1 rl

201682 16 m grafit 1 rl

201472 16 m röd 1 rl

201473 16 m blå 1 rl

201474 16 m teak 1 rl
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astro turf mattlist

Skyddar kanterna.

Halkskydd övrigt
halkskydd tesa 5558

Självhäftande halkskydd som används 
överallt där halkrisk förekommer t.ex. 
trappsteg, ramper, lastbryggor och vid 
maskiner. God beständighet mot UV, 
alkohol och rengöringsmedel. Smidig. 
Förpackad i kapsel.

3m safety-walk® halkskydd

För säkrare fotfäste. Starka och hållbara. 
Flagar inte. Lätt att klippa i rätt storlek 
med t ex en sax. Behagliga att gå på, 
även barfota. 25,4 mm x 4,57 m. 7640 
Transparent halkskydd för t ex badrum, 
inomhuspooler eller friskvårdsanlägg-
ningar. Mögelresistent. Kan tas bort 
eller ersättas utan att underlaget skadas. 
Lätt att hålla rent. 7646 För inom- och 
utomhusbruk på t ex trappor, trappste-
gar, landgångar eller ramper. Grå. 7634 
Stark och hållbar – tål långvarigt använ-
dande i utsatt miljö t ex på trappsteg, 
stegar eller skateboards. Starkt häftämne 
som kan tas bort eller ersättas utan att 
skada underlaget. Svart.

alligator våtrumsmatta

Alligator är lämplig i alla typer av våt-
rum så som simhallar, duschutrymmen, 
omklädningsrum, balkonger mm. 
Halksäkrad ovansida som är behaglig att 
gå på, dränerad undersida låter vattnet 
rinna undan. Av vinyl. Lätt att rulla 
ihop vid rengöring. Beställningsvara på 
löpmeter. Tjocklek 9 mm.

matting standard golvskydd

Stolsunderlägg som effektivt skyddar 
golvet eller mattan mot slitage eller ned-
smutsning. Finns med pigg på baksidan 
för mjuka mattor eller antiglidbehand-
lad baksida för hårda golv. Rundade 
hörn, transparent. Tjocklek 2,8 mm.

artnum antal/förp

209289 24 st

artnum bred mm färg antal/förp

201596 25 grå 4x18 m

201597 50 grå 2x18 m

205790 25 svart 4x18 m

292543 25 svart 1x5 m

206726 50 transparent 1x5 m

233732 50 grå 2x18 m

234841 50 svart 2x18 m

256122 102 svart 1x18 m

artnum lev.nr färg antal/förp

217540 7640 transparent 12 st

217541 7646 grå 12 st

217542 7634 svart 12 st

artnum storlek cm färg antal/förp

226396 61xlöpm. grå 1 st

226397 61xlöpm. grön 1 st

226398 61xlöpm. dimblå 1 st

226399 61xlöpm. beige 1 st

226400 81xlöpm. grå 1 st

226401 81xlöpm. grön 1 st

226402 81xlöpm. dimblå 1 st

226403 81xlöpm. beige 1 st

226404 102xlöpm. grå 1 st

226405 102xlöpm. grön 1 st

226406 102xlöpm. dimblå 1 st

226407 102xlöpm. beige 1 st

artnum
storlek 

cm
anmärkning antal/förp

226408 100x120 utan pigg 1 st

226409 120x150 utan pigg 1 st

226410 120x200 utan pigg 1 st

226411 100x120 med pigg 1 st

226412 120x150 med pigg 1 st

226413 120x200 med pigg 1 st

NYHET!

NYHET!
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Förbandsartiklar och Första Hjälpen –

blodstoppare 1910se

Ett första förband med 4 funktioner: 
tryck-, täck-, brännskade- samt stödför-
band.

liten blodstoppare 1911se

Speciellt avsedd för fingrar och tår.

smittskyddspaket 2596

Innehåller 2 par handskar, 2 Savett des-
infektion samt andningsmask med 
backventil.

första hjälpen etui 1948

Innehåll: 6 plåster, 2 stora längdplåster, 
1 blodstoppare, 2 Savett sårtvättare. 
Mått: B 9 x H 14 x D 2 cm.

första hjälpen kudde 1932

Innehåll: 10 Savett sårtvättare, 20 plås-
ter, 2 blodstoppare, 4 små blodstoppare, 
2 huvudförband, 2 elastiska bindor, 2 
mitellor, 1 andningsmask, 2 par hand-
skar, 2 Savett desinfektion, 1 sax, 2 plas-
tade underlägg, Första Hjälpen-
handbok. Mått: B 39 x H 24 x D 6 cm.

första hjälpen kudde 1934

Lämplig i bilen, båten, fritidshuset. 
Innehåll: 10 Savett sårtvättare, 20 plås-
ter, 1 blodstoppare, 1 liten blodstop-
pare, 1 huvudförband, 2 par handskar, 1 
andningsmask, Första Hjälpen-hand-
bok. Mått: B 33 x H 22 x 3 cm.

super-kudden 2500

Utvikbar Första Hjälpen-kudde. Inne-
håll: 10 Savett sårtvättare, 20 plåster, 1 
blodstoppare, 1 liten blodstoppare, 1 
huvudförband, 1 andningsmask, 2 par 
handskar, 2 Savett desinfektion, 1 sax. 
Mått: B 20 x H 22 x D 8 cm.

första hjälpen låda 1941se

En kraftig och robust förbandslåda för 
t ex byggen, skogsbruk. Innehåll: 1 plås-
terautomat, 1 refill plastplåster, 1 refill 
textilplåster, 2 blodstoppare, 4 små 
blodstoppare, 2 huvudförband, 1 
skyddspaket, 2 elastiska bindor, 10 
Savett sårtvättare, sax, pincett och För-
sta Hjälpen-dekal. 
Mått: B 40 x H 28 x D 8,5 cm.

första hjälpen låda 1947

En tät låda med gummilist i falsen. 
Innehåll: 1 huvudförband, 1 stor 
blodstoppare, 4 små blodstoppare, 10 
Savett sårtvättare, 20 plåster, 1 skydds-
paket, 1 sax, 1 pincett, 1 Första Hjäl-
pen- handbok.

första hjälpen sats 1950

Komplett påfyllningssats till stora För-
sta Hjälpen-låda 1947. I kartong med 
handtag.

artnum antal/förp

245760 5 st

artnum antal/förp

266738 30 st

artnum antal/förp

206001 1 st

artnum antal/förp

211977 20 st

artnum antal/förp

294055 1 st

artnum antal/förp

297092 1 st

artnum antal/förp

206093 1 st

NYHET!

artnum antal/förp

253012 1 st

artnum antal/förp

237013 1 st

artnum antal/förp

237016 1 st
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första hjälpen skåp 1903 se

Grönlackerat, tvådelat skåp av plåt. 
Övre delen låsbar, undre delen med en 
utdragbar fackindelad insats. Levereras 
komplett. Plåsterautomat 1907 ingår. 
Mått: 350 x 620 x 80 mm.

första hjälpen vägg 1909se

Innehåller: 1 skyddspaket, 2 stora 
blodstoppare, 3 små blodstoppare, 1 
plåsterautomat, 1 sårtvättarautomat, 
ABC-instruktioner. Överskådlig. Lätt 
att ladda.

första hjälpen vägg 3909se

Komplett med ett praktiskt skydd i plåt 
mot damm, fukt och stänk.

första hjälpen skåp 2909se

Grönlackerat skåp av plåt. Låsbart. 
Levereras komplett med en 1909SE på 
dörren och med påfyllnadsvaror inuti.

första hjälpen skåp 2914se

Litet låsbart skåp i plåt med en liten 
Första Hjälpen-tavla och med påfyll-
nadsvaror inuti.

bår, aluminiumram

Vikbar bår med aluminium-
ram och avtorkningsbar nylonbrits. 
Två fastspänningsband, hjul, ben och 
utdragbara handtag.

förvaringspåse till bår

Grön nylon, med blixtlås och 
ögla för upphängning. Mått: B 123 x H 
18 x D 20 cm.

skyltar

Efterlysande skyltar i hård-
plast som lyser i mörkret efter uppladd-
ning i dagsljus eller annan ljuskälla. 
Uppfyller DIN 67510. Mått 2 x 20 cm.

refill 2640 till 1909se

Innehåller en komplett påfyllning till 
1909SE.

plåsterautomat 1907

Innehåller: 85 st textil- och plastplåster. 
Lätt att ladda om med 6036, 6444, 
6470, 6943, 6454, 6735 eller 6754.

salvekvick 6036

6 x 45 plastplåster för påfyllning till 
1909SE och 1907.

artnum antal/förp

237010 1 st

artnum storlek mm antal/förp

249923 410x550x80 1 st

artnum antal/förp

227931 1 st

artnum antal/förp

217447 1 st

artnum antal/förp

211943 1 st

artnum antal/förp

297093 1 st

NYHET!

artnum antal/förp

297094 1 st

artnum ref. skylt
antal/
förp

297095 1715 Riktningspil 10 st

297096 1718 Första Hjälpen 10 st

297097 1719 Sjukbår 10 st

297098 1720 Ögondusch 10 st

artnum antal/förp

207344 1 st

artnum antal/förp

245763 5 st

artnum antal/förp

245759 1 st

NYHET!

NYHET!
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salvekvick 6056

Innehåller 250 st Salvekvick plastplåster 
i format 72 x 25 mm.

salvekvick 6058

Innehåller 200 st Salvekvick plastplåster 
i format 72 x 25 mm. I automat av 
papp.

salvekvick 6444

6 x 40 textilplåster för påfyllning till 
1909SE och 1907.

salvekvick 6470

6 x 21 extra stora textilplåster för påfyll-
ning till 1909SE och 1907.

salvekvick 6448

Innehåller 250 st Salvekvick textilplåster 
i format 72 x 19 mm.

salvekvick 6943

6 x 43 non-woven plåster för påfyllning 
till 1909SE och 1907.

salvekvick 6454

6 x 15 fingertoppsplåster av textil för 
påfyllning till 1909SE och 1907.

salvekvick 5467

Innehåller 1 st längd av Salvekvick tex-
tilplåster i format 6 cm x 5 m.

salvekvick 5487

Innehåller 1 st längd av Salvekvick tex-
tilplåster i format 8 cm x 5 m.

blå detectable 6735 cap

Blått plåster för livsmedelsindustrin. 35 
st per refill.

blå detectable fingertip 6754 cap

Blått plåster för livsmedelsindustrin. 15 
st fingertoppsplåster och 15 st regular 
per refill.

sårtvättarautomat 3250

Innehåller 40 st Savett sårtvättare som 
lätt fylls på med artikel 3227.

sårtvättare 3227

Påfyllningssats till automat 3250. Inne-
håller 40 st  våtdukar. Format 140 x 210 
mm.

artnum antal/förp

237002 1 st

artnum antal/förp

237039 1 st

artnum antal/förp

245768 1 st

artnum antal/förp

263682 1 st

artnum antal/förp

237003 1 st

artnum antal/förp

271685 1 st

artnum antal/förp

237004 1 st

artnum antal/förp

237006 1 st

artnum antal/förp

237047 1 st

artnum antal/förp

217211 6 st

artnum antal/förp

211359 6 st

artnum antal/förp

245762 1 st

artnum antal/förp

245761 1 st
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skyddsväska komplett

Väska av grön galon med text "Skydds-
utrustning" och ficka för personnamn. 
Innehåller målarens normalbehov av 
skyddsutrustning.

3m nexcare® sårskadekit

Nexcare™ sårskadekit med produkter 
av hög kvalitet täcker de flesta behov. 
Smidig förpackning som är lätt att ta 
med. Innehåller 3M plåster, kompresser, 
Micropore™ Tejp, våtservetter, Steri-
strips, Protect-strips och Comfort strips.

Ögondusch

ögondusch, flaska 7251

Buffrad vätska som neutraliserar syror 
och alkalier. Dammskyddad integrerad 
ögonkopp.

vägghållare 7200

Vägghållare till ögondusch 7251 inkl. 
spegel. I vägghållaren är flaskan stöldsä-
ker. Snabb och enkel öppning av flas-
kan.

skåp i plåt 7909

Ögonduschskåp i plåt innehållande 4 st 
hållare för ögondusch 7251 och en spe-
gel. Skåpet innehåller ej flaskor.

artnum antal/förp

231569 1 st

artnum lev.nr antal/förp

298080 FK001 12 st

NYHET!

artnum storlek antal/förp

211904 500 ml 15 st

artnum antal/förp

211905 10 st

artnum antal/förp

211906 1 st
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