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ATLANTIDA TH KIDS 98911

04

06

Återanvändbart munskydd för barn, 100% bomull med 2 lager. Avlägsnande av 
näsjustering och 2 frontvikar ingår, vilket säkerställer en bättre passform till 
området som ska skyddas. Bekväm och andningsbar mask, certifierad av CITEVE, 
med nivå 3 (70% CW 17553) som garanterar en partikelretensnivå på 70% och 
andningsförmåga upp till 15 l / min, över 25 tvättar. Lämplig för allmänheten; det 
är inte en medicinsk anordning. Se informationsbladet för rekommendationer om 
användning, skötsel och rengöring. Levereras i polybag. Produkter med tryck ska 
tvättas vid en maximal temperatur på 30 ° C. Stryk inte tryckt produkt. 
     Munskydd: 150 x 90 mm | Elastik (i samma tyg som masken): 160 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

NYA PRODUKTER

Från
SEK 32.44
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Sublimation Mask Holder 75076

Sublimation Mask Holder Duo 75077

Sublimeringsband med VELCRO® för att hålla skyddsmasken 
runt halsen. Anpassad Original Lanyards®-snodd i polyester 
med sublimering på ena sidan. Mångsidig och praktisk produkt 
som gör det möjligt att hålla alla typer av skyddsmasker 
genom VELCRO®-systemet. Kan användas med det extra 
säkerhetslåsalternativet. 
     15 x 750 mm

DYE-SUBLIMATION 15 x 750 mm

Sublimeringsband med VELCRO® för att hålla 
skyddsmasken runt halsen. Skräddarsydda Original 
Lanyards®-snodd i polyester med sublimering på båda 
sidor. Mångsidig och praktisk produkt som gör det 
möjligt att hålla alla typer av skyddsmasker genom 
VELCRO®-systemet. Kan användas med det extra 
säkerhetslåsalternativet. 
     15 x 750 mm

DYE-SUBLIMATION 15 x 750 mm

NYA PRODUKTER

Från

Från

SEK 6.72

SEK 7.36
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KLINE 500 94923REFLASK 500 94913

06
06

500 ml alkoholbaserad handrengöring i PET-flaska med 
dispenser. Formulering med cirka 70% alkohol. Kosmetisk 
produkt. 
ø 85 x 150 mm

DIGITAL UV 40 x 20 mm

Flaska med dispenser i PE och PP. Kapacitet upp till 
500 ml, påfyllningsbar och återanvändbar. 
ø85 x 150 mm

DIGITAL UV 30 x 10 mm

Från

FrånSEK 18,82
SEK 52,16
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SAFEEL 94918

KLINE 100 94920REFLASK 100 94912

KLINE 50 94919REFLASK 50 94911

10

1010 03

10

10

Flaska med flip top lock i PE och PP. 
Kapacitet upp till 100 ml, återfyllningsbar och 
återanvändbar. 
ø35 x 100 mm

DIGITAL UV 60 x 15 mm

Flaska med flip top lock i PE 
och PP. Kapacitet upp till 50 ml, 
återfyllningsbar och återanvändbar. 
ø38 x 123 mm

DIGITAL UV 50 x 15 mm

Handsprit gel i 50 ml PET-flaska med 
topplock. Beredning med cirka 70% 
alkohol. Kosmetisk produkt. Praktiskt 
att ta och använda var som helst. 
ø35 x 100 mm

DIGITAL UV 50 x 15 mm

Handsprit gel l i 50 ml PET-flaska med 
knappsystemets lock. Beredning med cirka 
70% alkohol. Kosmetisk produkt. Praktiskt 
att ta och använda var som helst. 
ø35 x 100 mm

DIGITAL UV 50 x 15 mm

Handsprit gel i 100 ml PET-flaska med 
topplock. Beredning med cirka 70% alkohol. 
Kosmetisk produkt. Praktiskt att ta och använda 
var som helst. 
ø40 x 125 mm

DIGITAL UV 60 x 15 mm
Från

Från Från
Från

Från

SEK 4,74

SEK 5,58
SEK 13,14

SEK 10,30
SEK 10,88
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MAURICE 94952

06

05

19

28

14

03

24
Silikonrem för transport med tre 
justeringsnivåer. 
20 x 139 mm

INGET TRYCK

Från
SEK 1,04
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HEALLY 30 94924

SAFELOT 50 94916

HEALLY 50 94921

06

06

06

Handdesinfektionslotion i 50 
ml PET-flaska med sprutlock. 
Formulering med 75% alkohol. 
Rekommenderas som komplement 
till handhygien. Praktiskt att ta 
med och använda varsomhelst. 
Tillverkad i Europa. 
ø35 x 105 mm

MÄRKE 48 x 45 mm

Spray handsprit i en 50 ml PET-flaska. 
Beredning med cirka 70% alkohol. Det 
är en kosmetisk produkt. Praktiskt att 
ta och använda var som helst. 
ø35 x 115 mm

DIGITAL UV 40 x 15 mm

Spray handsprit i en 30 ml PET-flaska. 
Beredning med cirka 70% alkohol. Det 
är en kosmetisk produkt. Praktiskt att 
ta och använda var som helst. 
ø30 x 105 mm

DIGITAL UV 30 x 10 mm

Från

Från

Från

SEK 29,40

SEK 12,18

SEK 9,36
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WHIDY 94953

06

ABS och PP automatisk tvål- och desinfektionsmedel 
med infraröd rörelsessensor med vit LED inuti behållaren 
och 330 ml kapacitet. Inkluderar 4 AAA-batterier. 
Levereras i låda. 
195 x 123 x 83 mm

TAMPOTRYCK 15 x 15 mm

Från
SEK 133,26
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CARISE 50 94914

CARISE 100 94915

REFLASK SPRAY 94910

SAFELOT 100 94917

06

10

10

06

Handdesinfektionslotion i 100 ml PET-flaska med 
sprutlock. Formulering med 75% alkohol. Rekommenderas 
som komplement till handhygien. Praktiskt att ta med och 
använda varsomhelst. Tillverkad i Europa. 
ø38 x 150 mm

MÄRKE 38 x 70 mm

Flaska med sprutanläggning i PE och PP. Kapacitet upp till 
100 ml, återfyllningsbar och återanvändbar. 
ø38 x 145 mm

DIGITAL UV 70 x 15 mm

Handregörande alkoholbas i 100 ml PET-flaska med lock. 
Formulering med 75% alkohol. Rekommenderas som 
komplement till handhygien. Praktiskt att ta med och 
använda varsomhelst. Tillverkad i Europa. 
47 x 30 x 130 mm

MÄRKE 38 x 65 mm

Handregörande alkoholbas i 50 ml PET-flaska med lock. 
Formulering med 75% alkohol. Rekommenderas som 
komplement till handhygien. Praktiskt att ta med och 
använda varsomhelst. Tillverkad i Europa. 
38 x 28 x 105 mm

MÄRKE 30 x 55 mm

Från

Från

Från

Från

SEK 23,10

SEK 27,30

SEK 6,52

SEK 33,60
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MANZONI 81212

BETA SAFE 81213

05

06

05

06 03

06 03 14 24 19

ABS-kulspets med antibakteriell behandling, enligt 
ISO22196-certifiering, med metallklämma. Blått bläck. 
ø13 x 140 mm

DIGITAL UV 35 x 7 mm

ABS-kulspets med antibakteriell behandling, 
enligt ISO22196-certifiering, med 
metallklämma. Blått bläck. 
ø11 x 140 mm

TAMPOTRYCK 50 x 7 mm

ANTIBAKTERIELL 
BEHANDLING

ANTIBAKTERIELL 
BEHANDLING

Från

Från

SEK 2,62

SEK 3,32
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LYZE 94922

05

05 04 03

Handsprit gel i 50 ml PETG-flaska med 
topplock och karbinhake. Beredning med 
cirka 70% alkohol. Kosmetisk produkt. 
Praktiskt att ta och använda var som helst. 
45 x 120 mm

TAMPOTRYCK 35 x 40 mm

Från
SEK 13,14

11SAFETY



PROTEC 94928

10

PC-skyddsglasögon för användning i kombination med vardagsglasögon. 
Ramens storlek passar alla(one-size-fits-all), och är bekväm samt 
enkel att justera. Linserna och sidoskyddet gör denna skyddsutrustning 
motståndskraftig mot låg energipåverkan (mekanisk motståndskraft 
mot ett slag på 45 m / s), nysningar, damm och repor på grund 
av den ultravioletta strålbehandlingen. Glasögonen innehåller 
ett deformationsfritt synfält och har behandlats med en speciell 
ytbehandling som förhindrar imma vid användning. Det rekommenderas 
att rengöra dem efter varje användning. använd inte alkohol. 
155 x 55 x 135 mm

TAMPOTRYCK 7 x 7 mm

ÖVERENSSTÄMMELSE 
MED INTERNATIONELLA 
STANDARDER: EN166

Från
SEK 19,2212 SAFETYSAFETY



BACTOUT 98519

06

ABS- och PC-steriliseringsfodral med kombination av UVC- och UVA-strålning 
som möjliggör eliminering av ett brett spektrum av bakterier. Väskan har 
2 UV-lampor inuti med en total effekt på 2W och har utformats speciellt 
för att eliminera bakterier i vardagliga föremål, såsom: nycklar, telefoner, 
smartphones, munskydd, glasögon, fjärrkontroller, smycken och andra små 
föremål. Effektivitet på 70% med endast 1 cykel på 5 minuter och 99,9% 
med två cykler på 5 minuter. Den har en säkerhetssensor som stänger av 
lamporna omedelbart så snart fodralet öppnas. Överst på lådan finns en 
trådlös snabbladdare (10W), med 5V / 3A-ingång och USB-typ C-laddningsport. 
Inkluderar 1 meter kabel. Levereras i en presentförpackning. 
210 x 120 x 55 mm | Interiör: 180 x 100 x 40 mm

SCREENTRYCK 150 x 70 mm

Från
SEK 275,38

13SAFETYSAFETY



HANDY SAFE 95048

03

14

05

19

06

ABS-nyckelring med antibakteriell behandling enligt 
ISO22196-certifiering. Designad för att öppna dörrar 
och trycka på knappar, till exempel bankomat eller 
hissknappar. 
69 x 38 x 5 mm

TAMPOTRYCK 25 x 5 mm

Från
SEK 4,16

14 SAFETYSAFETY



HANDY 95049

04

27

37

05

Nyckelring i aluminium med flasköppnare. 
Kan även användas för att öppna dörrar 
och trycka på knappar, såsom bankomat 
eller hiss. 
88 x 37 x 4 mm

TAMPOTRYCK 30 x 6 mm

Från
SEK 8,02

15SAFETY



INGRID I 92733

INGRID II 92734

03

06

05

04

06

03

06

03

Påse i EVA för munskydd med dragkedja. 
200 x 125 mm

SCREENTRYCK 120 x 45 mm

Påse i EVA för munskydd med dragkedja. 
150 x 160 mm

SCREENTRYCK 100 x 80 mm

Från

Från

SEK 4,62

SEK 4,24
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BLONDEL 94927

JULIPER 94925

04

05

05 03 04 19 06

06

03

PP-fodral med 20 tvålar. För att använda, 
tillsätt bara vatten med en tvål och tvätta 
händerna. Kosmetisk produkt. 
70 x 43 x 16 mm

TAMPOTRYCK 40 x 20 mm

Låda med 10 alkoholbaserade våtservetter för 
rengöring och desinfektion av händer, ytor och 
föremål. Den här lådan har en nyckelring. 
våtservetter: 60 x 60 mm | Ask: 55 x 55 x 17 mm

TAMPOTRYCK 40 x 30 mm

Från

Från
SEK 7,18

SEK 8,98

17SAFETYSAFETY



SANGER 98907

04

100% bomullsanvändbar munskydd med antibakteriell behandling 
med 4-skiktsfilter, 2 yttre och 2 inre non-woven. Avtagbar 
näsjustering ingår. Bekväm och andningsbar mask, certifierad 
av CITEVE, med nivå 2 som garanterar en partikelretensnivå på 
92% och andningsförmåga upp till 14 l / min, över 25 tvättningar. 
Lämplig för allmänheten; detta är inte ett medicinskt skydd . Se 
informationsbladet för rekommendationer om användning, skötsel 
och rengöring. tryckbart munskydd. Levereras i polybag. Produkt 
med tryck ska tvättas i maximal temperatur av 30 ºC. Använd inte 
strykjärn på trycket. 
Munskydd: 180 x 145 mm | Rörformade gummiband: 160 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

ÅTERANVÄNDBAR TEXTILMUNSKYDD

Från
SEK 115,50
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ATLANTIDA TH 98909

03 03

06

04

Återanvändbar Textilt munskydd, 100% bomull, 2 lager. Avtagningsbar 
näs justering och 2 frontvikar ingår, vilket säkerställer en bättre passform 
till området som skyddas. Bekväm och lätt att andas med, certifierad av 
CITEVE, med nivå 3 (70% CW 17553) som garanterar en partikelretention 
på 70% och en andningsnivå upp till 15 l / min, över 25 tvättcykler. Lämplig 
för allmänheten; ej lämpad för medicinskt bruk . Se informationsbladet 
för rekommendationer om användning, skötsel och rengöring. Levereras 
i polybag. Produkt med tryck ska tvättas i maximal temperatur av 30 ºC. 
Använd inte strykjärn på trycket. 
Munskydd: 180 x 100 mm | Elastik (i samma tyg som masken): 200 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

ÅTERANVÄNDBAR TEXTILMUNSKYDD

Från
SEK 33,50 19SAFETYSAFETY



GRANCE 98908

0603

Återanvändbar polyester munskydd med 4-lager filter, 2 yttre och 2 inre 
fiberduk. Näsjustering och 3 frontvikar ingår, vilket säkerställer en bättre 
passform till området som ska skyddas. Bekväm och andningsbar mask, 
testad av IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement), med en 
90% -nivå (CWA 17553) som garanterar en partikelretentionsnivå på 97% 
och en andningsgrad upp till 23l / min, över 50 tvättningar. Lämplig för 
allmänheten; detta är inte ett medicinskt skydd. Se informationsbladet 
för rekommendationer om användning, skötsel och rengöring. tryckbart 
munskydd. Levereras i polybag. Produkt med tryck ska tvättas i maximal 
temperatur av 30 ºC. Använd inte strykjärn på trycket. 
Munskydd: 175 x 100 mm | Rörformade gummiband: 180 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

ÅTERANVÄNDBAR TEXTILMUNSKYDD

Från
SEK 46,20

20 SAFETY



KONFORE 73392

331

Justerbart doming munskyddsband. Förlängare som 
skyddar öronen och möjliggör justering av elastiken 
upp till 3 lägen för att säkerställa ökad komfort vid 
långvarig användning av en munskydd. Fullt tryckbar 
med färger och logotyp efter eget val. 
180 x 25 mm

DOMING 180 x 25 mm

Från
SEK 13,66

21SAFETYSAFETY



COVERBE I 98901

COVERBE SOCIAL 98900

24

24

Social munskydd (icke-kirurgisk) som är idealisk för 
allmänheten. Tillverkad av non-woven och non-woven 
smältblåst med tre lager. Lättanvänd mask med två 
elastikfästen att fästa i öronen och justerbar till näsan med 
klämma Ger komfort genom andningsbart material som inte 
irriterar huden. Återanvändbar mask. 
Skydd av den omgivande miljön från partiklar som emitteras av 
maskanvändaren genom PFE-filtreringskapacitet ≥ 90% (EU-
rekommendation: PFE ≥ 70%). Andningsförmåga> 8 l / min och 
tryckdifferens <40 Pa / cm2.  
175 x 95 mm

INGET TRYCK

Kirurgisk munskydd idealisk för användning av allmänheten, 
vårdpersonal och patienter. Tillverkad av non-woven och non-
woven smältblåst med tre lager. Enkel att använda mask med två 
resårfästen att fästa i öronen och justerbar till näsan med klämma. 
Ger komfort genom andningsbart material som inte irriterar huden. 
Icke-återanvändbar mask. Skydd av den omgivande miljön från 
partiklar som emitteras av maskanvändaren säkerställs genom 
filtreringskapacitet BFE ≥ 95% och tryckdifferens <40 Pa / cm2. 
Överensstämmelse med internationella standarder EN14683: 2019 
eller EN14683: 2005 eller ASTM F2100 (USA). 
175 x 95 mm

INGET TRYCK

COMMUNITY/SOCIAL MUNSKYDD

KIRURGISK MUNSKYDD TYP I

ENGÅNGSMUNSKYDD

ENGÅNGSMUNSKYDD

SEK 1,90

SEK 2,00
22 SAFETYSAFETY



COVERBE IIR 98903

COVERBE II 98902

24

24

Kirurgisk munskydd idealisk för användning av allmänheten, 
vårdpersonal och patienter. Tillverkad av non-woven och non-woven 
smältblåst med tre lager. Enkel att använda mask med två resårfästen 
att fästa i öronen och justerbar till näsan med klämma. Ger komfort 
genom andningsbart material som inte irriterar huden. Icke-
återanvändbar mask. Säkerställa skydd av den omgivande miljön från 
partiklar som avges av maskanvändaren genom filtreringskapacitet 
BFE ≥ 98% och tryckdifferens <40 Pa / cm2. Överensstämmelse med 
internationella standarder EN14683: 2019 eller EN14683: 2005 eller 
ASTM F2100 (USA). 
179 x 87 mm

INGET TRYCK

Kirurgisk munskydd idealisk för användning för allmänheten, vårdpersonal och 
patienter. Tillverkad av fiberduk, non-woven, spunlaid och smältblåst non-
woven med tre lager. Lättanvänd mask med två elastik att fästa i öron och 
justerbar mot näsan med klämma. Ger komfort genom andningsbart material 
som inte irriterar huden. Skyddar mot stänk och vätskor. Oåteranvändbar mask. 
Säkerställa skydd av den omgivande miljön från partiklar som emitteras av 
maskanvändaren genom filtreringskapacitet BFE ≥ 98%, tryckdifferens <60 Pa / 
cm2 och stänkmotståndstryck ≥16 kPa. Överensstämmelse med internationella 
standarder EN14683: 2019 eller EN14683: 2005 eller ASTM F2100 (USA).  
179 x 95 mm

INGET TRYCK

KIRURGISK MASK TYP II

KIRURGISK MASK TYP IIR

ENGÅNGSMUNSKYDD

ENGÅNGSMUNSKYDD

SEK 2,00

SEK 2,32
23SAFETYSAFETY



FFP2

COVERBE FFP2 98904

06

Självfiltreringsmunskydd FFP2 / KN 95 / N95 perfekt för allmänheten och 
vårdpersonal som personlig skyddsutrustning. Tillverkad av non-woven, non-
woven smältblåst och fem-lager varmluft non-woven. Enkel att använda 
mask med två resårfästen att fästa i öronen och justerbar till näsan med 
klämma. Ger komfort genom andningsbart material som inte irriterar huden. 
Vattentät mask. Icke-återanvändbar mask. Skydd av den omgivande miljön 
från partiklar som emitteras av maskanvändaren och skydd av användaren 
från de omgivande partiklarna genom BFE-filtreringskapacitet ≥ 95% och TIL-
tryckdifferens ≤ 8%. Överensstämmelse med internationella standarder EN149 
+ A1: 2009 (EUR) eller GB 2626-2006 (Kina) eller 42 CFR 84 (USA) 
Hopvikt storlek: 105 x160 mm

INGET TRYCK

SJÄLVFILTRERANDE MUNSKYDD FFP2

ENGÅNGSMUNSKYDD

SEK 9,98
24 SAFETYSAFETY



EXTMASK 98910

28

06

05

04

03

10

Flexibel och Justerbar maskrem  i PE. Förlängare som skyddar öronen och möjliggör 
justering av elastiken upp till 4 lägen för att säkerställa ökad komfort vid långvarig 
användning av en munskydd. 
140 x 25 mm

SCREENTRYCK 41 x 6 mm

JUSTERBAR MUNSKYDDSREM

Från
SEK 1,36
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