
46Lars Öqvist AB         www.oqvist.se / Tel 08-39 20 90 / Fax 08-39 20 98 2011

Skyddsutrustning 1 (skärskydd)

ÄrmskyddÄrmskyddÄrmskyddÄrmskyddÄrmskydd
20 cm i genomskinlig hårdplast.
Skyddar mot skär och
stickskador.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-822054-822054-822054-822054-8220

SkyddshandskSkyddshandskSkyddshandskSkyddshandskSkyddshandske Defe Defe Defe Defe Defender IIender IIender IIender IIender II
5-fingers, flexibel, vändbar
(vänster/höger) handske med
invävda ståltrådar som skyddar
mot skärskador, ca 8 cm ärm.
XS - grönXS - grönXS - grönXS - grönXS - grön 54-454-454-454-454-4400400400400400
S - gulS - gulS - gulS - gulS - gul 54-454-454-454-454-4404040404011111
M - blåM - blåM - blåM - blåM - blå 54-454-454-454-454-4402402402402402
L - vitL - vitL - vitL - vitL - vit 54-454-454-454-454-4403403403403403
XL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orange 54-454-454-454-454-4404404404404404

Ärmskydd ArmguarÄrmskydd ArmguarÄrmskydd ArmguarÄrmskydd ArmguarÄrmskydd Armguard, 25 cmd, 25 cmd, 25 cmd, 25 cmd, 25 cm
(Fel bild! Handsken ingår ej!)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-854-854-854-854-8111116060606060

StålhandskStålhandskStålhandskStålhandskStålhandske i bre i bre i bre i bre i brynja, rynja, rynja, rynja, rynja, rfrfrfrfrfr
5-fingers med nylonband.
Skyddar mot skär och
stickskador. Vändbar (vä/hö).
XS - grönXS - grönXS - grönXS - grönXS - grön 54-4200-5054-4200-5054-4200-5054-4200-5054-4200-50
S - vitS - vitS - vitS - vitS - vit 54-4200-554-4200-554-4200-554-4200-554-4200-511111
M - rödM - rödM - rödM - rödM - röd 54-4200-5254-4200-5254-4200-5254-4200-5254-4200-52
L - blåL - blåL - blåL - blåL - blå 54-4200-5354-4200-5354-4200-5354-4200-5354-4200-53
XL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orange 54-4200-5454-4200-5454-4200-5454-4200-5454-4200-54

StålhandskStålhandskStålhandskStålhandskStålhandske i bre i bre i bre i bre i brynja, rynja, rynja, rynja, rynja, rfrfrfrfrfr
5-fingers med 15 cm ärm och
nylonband. Vändbar (vä/hö).
M - rödM - rödM - rödM - rödM - röd 54-4206-5254-4206-5254-4206-5254-4206-5254-4206-52
L - blåL - blåL - blåL - blåL - blå 54-4206-5354-4206-5354-4206-5354-4206-5354-4206-53
(andra storlekar på beställning)
FingerFingerFingerFingerFingersträcksträcksträcksträcksträckare för stålhandskare för stålhandskare för stålhandskare för stålhandskare för stålhandskeeeee
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-429054-429054-429054-429054-4290

Hängsle resårHängsle resårHängsle resårHängsle resårHängsle resår
För brynja. Minskar trycket på
axlarna.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-282054-282054-282054-282054-2820
PlastskyddPlastskyddPlastskyddPlastskyddPlastskydd
För brynja 75x55 cm. (ej bild)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-2854-2854-2854-2854-284040404040

SkyddsförSkyddsförSkyddsförSkyddsförSkyddsförkläde i brkläde i brkläde i brkläde i brkläde i brynja, rynja, rynja, rynja, rynja, rfrfrfrfrfr
Skydd mot skär och stickskador.
Olika storlekar för längd- resp
bröst-/magmått i cm.
70x50 cm70x50 cm70x50 cm70x50 cm70x50 cm
L<166, B/M<111 54-230054-230054-230054-230054-2300
75x50 cm75x50 cm75x50 cm75x50 cm75x50 cm
L<166, B/M<111 54-2354-2354-2354-2354-231111100000
80x55 cm80x55 cm80x55 cm80x55 cm80x55 cm
L<166, B/M<111 54-2354-2354-2354-2354-231111155555
85x55 cm85x55 cm85x55 cm85x55 cm85x55 cm
L<166, B/M<111 54-232054-232054-232054-232054-2320
BolerBolerBolerBolerBolero skyddsbro skyddsbro skyddsbro skyddsbro skyddsbrynja, rynja, rynja, rynja, rynja, rfrfrfrfrfr
Brynja som som ovan men extra
bra vid hängande styckning.
85x55 cm85x55 cm85x55 cm85x55 cm85x55 cm 54-254-254-254-254-2400400400400400
1111100x55 cm00x55 cm00x55 cm00x55 cm00x55 cm 54-254-254-254-254-2405405405405405
11111111115x55 cm5x55 cm5x55 cm5x55 cm5x55 cm 54-254-254-254-254-2444441111100000

Hängsle standarHängsle standarHängsle standarHängsle standarHängsle standarddddd
Komplett för brynja. (ej bild)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-280054-280054-280054-280054-2800
RRRRRyyyyyggband för brggband för brggband för brggband för brggband för brynjaynjaynjaynjaynja
Med plasthakar. (ej bild)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-283054-283054-283054-283054-2830

StålhandskStålhandskStålhandskStålhandskStålhandske Eure Eure Eure Eure Eurofleofleofleofleoflex, rx, rx, rx, rx, rfrfrfrfrfr
5-fingers med plastband och rfr
spänne. Vändbar (vä/hö).
M - rödM - rödM - rödM - rödM - röd 54-4254-4254-4254-4254-4240-5240-5240-5240-5240-52
L - blåL - blåL - blåL - blåL - blå 54-4254-4254-4254-4254-4240-5340-5340-5340-5340-53
XL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orange 54-4254-4254-4254-4254-4240-5440-5440-5440-5440-54
(andra storlekar + band på best.)

StålhandskStålhandskStålhandskStålhandskStålhandske Eure Eure Eure Eure Eurofleofleofleofleoflex, rx, rx, rx, rx, rfrfrfrfrfr
5-fing. /15 cm ärm m. plastband
och rfr spänne. Vändbar. (vä/hö).
M - rödM - rödM - rödM - rödM - röd 54-4254-4254-4254-4254-42444444-524-524-524-524-52
L - blåL - blåL - blåL - blåL - blå 54-4254-4254-4254-4254-42444444-534-534-534-534-53
XL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orange 54-4254-4254-4254-4254-42444444-544-544-544-544-54
(andra storlekar + band på best.)

Ingen bild

StålhandskStålhandskStålhandskStålhandskStålhandske Pre Pre Pre Pre Proooootttttec, rec, rec, rec, rec, rfrfrfrfrfr
5-fingers med plastband och rfr
spänne. Skyddar mot skär och
stickskador. Vändbar (vä/hö).
M - rödM - rödM - rödM - rödM - röd 54-4254-4254-4254-4254-42111110-520-520-520-520-52
L - blåL - blåL - blåL - blåL - blå 54-4254-4254-4254-4254-42111110-530-530-530-530-53
XL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orange 54-4254-4254-4254-4254-42111110-540-540-540-540-54
(andra storlekar på beställning)

StålhandskStålhandskStålhandskStålhandskStålhandske Pre Pre Pre Pre Proooootttttec, rec, rec, rec, rec, rfrfrfrfrfr
5-fing. /15 cm ärm m. plastband
och rfr spänne. Vändbar. (vä/hö).
M - rödM - rödM - rödM - rödM - röd 54-4254-4254-4254-4254-42111114-524-524-524-524-52
L - blåL - blåL - blåL - blåL - blå 54-4254-4254-4254-4254-42111114-534-534-534-534-53
5-fingers med 20 cm ärm.
XL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orangeXL - orange 54-4254-4254-4254-4254-42111116 -546 -546 -546 -546 -54

Band för handskBand för handskBand för handskBand för handskBand för handske Pre Pre Pre Pre Proooootttttec: ec: ec: ec: ec: M - röd  54-42M - röd  54-42M - röd  54-42M - röd  54-42M - röd  54-42111119-129-129-129-129-12    /        /        /        /        /    L - blå  54-42L - blå  54-42L - blå  54-42L - blå  54-42L - blå  54-42111119-19-19-19-19-133333    /        /        /        /        /    XL - orange  54-42XL - orange  54-42XL - orange  54-42XL - orange  54-42XL - orange  54-42111119-19-19-19-19-144444

(2011.12)
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Skyddsutrustning 2 (förkläden + engångsartiklar)

SkSkSkSkSkoskydd engångsoskydd engångsoskydd engångsoskydd engångsoskydd engångs
Blå plast.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-696054-696054-696054-696054-6960

Ärmskydd aÄrmskydd aÄrmskydd aÄrmskydd aÄrmskydd av polyv polyv polyv polyv polyeeeeetttttenenenenen
Tunn engångsplast.
VitaVitaVitaVitaVita 54-806054-806054-806054-806054-8060
BlåBlåBlåBlåBlå 54-80654-80654-80654-80654-80611111

Ärmskydd 4Ärmskydd 4Ärmskydd 4Ärmskydd 4Ärmskydd 44 cm4 cm4 cm4 cm4 cm
Vita i kraftig plast.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-805054-805054-805054-805054-8050

EngångshandskEngångshandskEngångshandskEngångshandskEngångshandskararararar, blå vin, blå vin, blå vin, blå vin, blå vinylylylylyl
Pudrade med allergifritt majsmjöl.
SSSSS (100 st/fp) 54-40354-40354-40354-40354-4031-11-11-11-11-1
MMMMM (100 st/fp) 54-40354-40354-40354-40354-4031-21-21-21-21-2
LLLLL (100 st/fp) 54-40354-40354-40354-40354-4031-31-31-31-31-3
XLXLXLXLXL (90 st/fp) 54-40354-40354-40354-40354-4031-41-41-41-41-4
Vita vinylhandskar på beställning.
Vägghållare vinVägghållare vinVägghållare vinVägghållare vinVägghållare vinylförylförylförylförylförpackningpackningpackningpackningpackning
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-402954-402954-402954-402954-4029

FörFörFörFörFörkläde, vittkläde, vittkläde, vittkläde, vittkläde, vitt
70 cm i bomull.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-203054-203054-203054-203054-2030
FörFörFörFörFörkläde med bröstlapp, vittkläde med bröstlapp, vittkläde med bröstlapp, vittkläde med bröstlapp, vittkläde med bröstlapp, vitt
100 cm i bomull.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-203554-203554-203554-203554-2035

ButiksförButiksförButiksförButiksförButiksförkläde i galonkläde i galonkläde i galonkläde i galonkläde i galon
Ställbart nackband.
Herr- och damstorlek.
blåttblåttblåttblåttblått (85x100 cm) 54-20554-20554-20554-20554-20511111
svsvsvsvsvarararararttttt (85x100 cm) 54-205254-205254-205254-205254-2052
gråttgråttgråttgråttgrått (85x100 cm) 54-205354-205354-205354-205354-2053
bruntbruntbruntbruntbrunt (70x85 cm) 54-206054-206054-206054-206054-2060
blåttblåttblåttblåttblått (70x85 cm) 54-20654-20654-20654-20654-20611111
svsvsvsvsvarararararttttt (70x85 cm) 54-206254-206254-206254-206254-2062
gråttgråttgråttgråttgrått (70x85 cm) 54-206354-206354-206354-206354-2063

PlastförPlastförPlastförPlastförPlastförkläde SL, vittkläde SL, vittkläde SL, vittkläde SL, vittkläde SL, vitt
120 cm i kraftig och följsam
plast med ställbart nackband.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-254-254-254-254-2111115050505050

PlastförPlastförPlastförPlastförPlastförkläde Lkläde Lkläde Lkläde Lkläde L-90, vitt-90, vitt-90, vitt-90, vitt-90, vitt
130 cm i hållbar plast med
ställbart nackband.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-254-254-254-254-2111116060606060
PlastförPlastförPlastförPlastförPlastförkläde Lkläde Lkläde Lkläde Lkläde L-90, blått-90, blått-90, blått-90, blått-90, blått
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-254-254-254-254-2111116666611111

EngångsförEngångsförEngångsförEngångsförEngångsförklädenklädenklädenklädenkläden
BLÅ 1500/0,05 mm 54-254-254-254-254-2111111111111111
På beställning:
VIT 1300/0,03 mm 54-254-254-254-254-2111111111144444
VIT 1600/0,05 mm 54-254-254-254-254-2111111111100000
EngångsrEngångsrEngångsrEngångsrEngångsrockockockockock, vitt, vitt, vitt, vitt, vitt
Plastrock i behändigt litet fodral.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-7254-7254-7254-7254-721111100000
OvOvOvOvOverall kerall kerall kerall kerall korororororttid, vit ttid, vit ttid, vit ttid, vit ttid, vit (ingen bild)
Bra som besöksoverall etc.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-7300-XL54-7300-XL54-7300-XL54-7300-XL54-7300-XL

PlastförPlastförPlastförPlastförPlastförkläde TB, vittkläde TB, vittkläde TB, vittkläde TB, vittkläde TB, vitt
130 cm. Enklare förkläde i
vävburen plast med tygband.
Fållad kant.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-254-254-254-254-2111117070707070

(2012.08)

EngångshandskEngångshandskEngångshandskEngångshandskEngångshandskararararar, blå nitril, blå nitril, blå nitril, blå nitril, blå nitril
Livsmedelsgodkända, puderfria.
SSSSS (200 st/fp) 54-40454-40454-40454-40454-4041-11-11-11-11-1
MMMMM (200 st/fp) 54-40454-40454-40454-40454-4041-21-21-21-21-2
LLLLL (200 st/fp) 54-40454-40454-40454-40454-4041-31-31-31-31-3
XLXLXLXLXL (180 st/fp) 54-40454-40454-40454-40454-4041-41-41-41-41-4
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Skyddsutrustning 3 (handskar)

GummihandskGummihandskGummihandskGummihandskGummihandskeeeee
32 cm i grön nitril. Finns i
storlekar 8/8,5, 9/9,5 och 10/
10,5 (andra på beställning).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-405054-405054-405054-405054-4050

GummihandskGummihandskGummihandskGummihandskGummihandskeeeee
38 cm i tjockare grön, flockad
nitril. Finns i storlekar 9/9,5 och
10/10,5 (andra på beställning).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-406054-406054-406054-406054-4060

GummihandskGummihandskGummihandskGummihandskGummihandskeeeee
32 cm i blå latex. Med speciellt
grepp, utmärkt för fisk etc. Finns
i storlek 9/9,5 (andra på
beställning).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-4054-4054-4054-4054-407070707070

GummihandskGummihandskGummihandskGummihandskGummihandske Seme Seme Seme Seme Semperperperperperstarstarstarstarstar
60 cm i  PVC med lång ärm.
Karborreband på ärmen. Finns i
storlek 10 (andra på beställning).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-408054-408054-408054-408054-4080

BomullshandskBomullshandskBomullshandskBomullshandskBomullshandskeeeee
Kraftig, naturfärgad, stickad
styckarhandske. Tvättbar.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-4054-4054-4054-4054-401111100000

BomullshandskBomullshandskBomullshandskBomullshandskBomullshandskeeeee
Tunnare, naturfärgad
trikåhandske.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-4054-4054-4054-4054-401212121212

ArbeArbeArbeArbeArbetshandsktshandsktshandsktshandsktshandskeeeee
Ofodrad i kraftigt oxläder.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-402054-402054-402054-402054-4020

ArbeArbeArbeArbeArbetshandsktshandsktshandsktshandsktshandskeeeee
Fanellfodrad i kraftigt oxläder.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-40254-40254-40254-40254-40211111
ArbeArbeArbeArbeArbetshandsktshandsktshandsktshandsktshandskeeeee
Akrylfodrad vinterhandske i
kraftigt oxläder.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-402254-402254-402254-402254-4022

GrepphandskGrepphandskGrepphandskGrepphandskGrepphandskeeeee
Vit, stickad bomull med
gumminoppor på insidan för
bästa grepp.
S - gulS - gulS - gulS - gulS - gul 54-4054-4054-4054-4054-40111115-15-15-15-15-1
M - blåM - blåM - blåM - blåM - blå 54-4054-4054-4054-4054-40111115-25-25-25-25-2
L - vitL - vitL - vitL - vitL - vit 54-4054-4054-4054-4054-40111115-35-35-35-35-3

GrillhandskGrillhandskGrillhandskGrillhandskGrillhandskeeeee
Tvättbar, enklare grillhandske.

ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr UTUTUTUTUTGÅTTGÅTTGÅTTGÅTTGÅTT

(2011.10)
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Skyddsutrustning 4 (artiklar för huvud)

HörHörHörHörHörselprselprselprselprselpropp Ear Classicopp Ear Classicopp Ear Classicopp Ear Classicopp Ear Classic
Marknadsledande allroundpropp.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-506054-506054-506054-506054-5060
HörHörHörHörHörselprselprselprselprselpropp Ear Express, stifopp Ear Express, stifopp Ear Express, stifopp Ear Express, stifopp Ear Express, stifttttt
Snabbt skydd med korrekt pass-
form som ger utmärkt komfort
och dämpning. Återanvändbar.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-506254-506254-506254-506254-5062
HörHörHörHörHörselprselprselprselprselpropp Ear Caps, på bopp Ear Caps, på bopp Ear Caps, på bopp Ear Caps, på bopp Ear Caps, på byyyyygelgelgelgelgel
Komfortabelt heldagsskydd som
bara väger 8 gram. Lämpar sig
också som engångsskydd.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-50654-50654-50654-50654-50644444
RRRRReseresereseresereservprvprvprvprvpropp Ear Capsopp Ear Capsopp Ear Capsopp Ear Capsopp Ear Caps
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-506554-506554-506554-506554-5065

Skyddsglasögon, plastSkyddsglasögon, plastSkyddsglasögon, plastSkyddsglasögon, plastSkyddsglasögon, plast
Slag och reptåliga. Kan bäras
över vanliga glasögon.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-3054-3054-3054-3054-301111100000

Skärmmössa, vitSkärmmössa, vitSkärmmössa, vitSkärmmössa, vitSkärmmössa, vit
Charkmössa av bomull.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-554-554-554-554-5111110000000000

Stötskyddsmössa, vitStötskyddsmössa, vitStötskyddsmössa, vitStötskyddsmössa, vitStötskyddsmössa, vit
Skyddar mot lättare stötar.
(OBS! - Ingen skyddshjälm).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-520054-520054-520054-520054-5200

BasebollmössaBasebollmössaBasebollmössaBasebollmössaBasebollmössa
Ställbart nackband och hårnät.
VITVITVITVITVIT 54-554-554-554-554-5111110404040404
BLÅBLÅBLÅBLÅBLÅ (beställningsvara) 54-554-554-554-554-5111110505050505
Skäggskydd, vitSkäggskydd, vitSkäggskydd, vitSkäggskydd, vitSkäggskydd, vit
100 st / förp.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-509254-509254-509254-509254-5092

Båtmössa i papperBåtmössa i papperBåtmössa i papperBåtmössa i papperBåtmössa i papper
Vit/blå. 100 st/kart. Passar alla.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-554-554-554-554-5120120120120120
Munskydd FlitMunskydd FlitMunskydd FlitMunskydd FlitMunskydd Fliteeeee
Ljusblått sjuksköterskeskydd.
50 st/kart.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-509054-509054-509054-509054-5090

SkärmmössaSkärmmössaSkärmmössaSkärmmössaSkärmmössa
Med hårnät i olika färger.
Ställbart nackband.
vitvitvitvitvit 54-554-554-554-554-5111111111100000
blåblåblåblåblå 54-554-554-554-554-5111111111111111
rödrödrödrödröd 54-554-554-554-554-5111111212121212
gröngröngröngröngrön 54-554-554-554-554-5111111111133333

Hårnät, vittHårnät, vittHårnät, vittHårnät, vittHårnät, vitt
ArArArArArt.nr t.nr t.nr t.nr t.nr (144 st/fp) 54-504054-504054-504054-504054-5040

Mössa engångsMössa engångsMössa engångsMössa engångsMössa engångs
med skärm och hårnät.
100 st/fp. (Ingen bild) (Ingen bild) (Ingen bild) (Ingen bild) (Ingen bild)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-554-554-554-554-5125125125125125

Visste du att 5 min
slarv/dag minskar
hörselskyddets
effekt med 50 %?

HörHörHörHörHörselskydd Bilsom C1Fselskydd Bilsom C1Fselskydd Bilsom C1Fselskydd Bilsom C1Fselskydd Bilsom C1F
Lågprofils- och lättviktskåpa med
vikbara kåpor som lätt kan vikas
ihop och stoppas i fickan.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-505254-505254-505254-505254-5052
Insats för BilsomInsats för BilsomInsats för BilsomInsats för BilsomInsats för Bilsom
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-505354-505354-505354-505354-5053
HörHörHörHörHörselskydd Bilsom T1selskydd Bilsom T1selskydd Bilsom T1selskydd Bilsom T1selskydd Bilsom T1
Allroundkåpa med fasta kåpor.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-505454-505454-505454-505454-5054

HörHörHörHörHörselskydd Aselskydd Aselskydd Aselskydd Aselskydd Activctivctivctivctiveeeee
Inbyggd ljudförstärkning med
laddbara batterier och laddare.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-5054-5054-5054-5054-507272727272
HörHörHörHörHörselskydd Alerselskydd Alerselskydd Alerselskydd Alerselskydd Alerttttt
FM/AM-radio med inbyggd ljud-
förstärkning. AUX-ingång.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-5054-5054-5054-5054-507777744444

HörHörHörHörHörselskydd Pselskydd Pselskydd Pselskydd Pselskydd Peltelteltelteltor H520Aor H520Aor H520Aor H520Aor H520A
Allroundkåpa med vätske- och
skumplastfyllda kuddar.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-505054-505054-505054-505054-5050
Insats för PInsats för PInsats för PInsats för PInsats för Peltelteltelteltororororor
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-50554-50554-50554-50554-50511111
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Skyddsutrustning 5 (skor, stövlar)

SkyddsskSkyddsskSkyddsskSkyddsskSkyddssko Diadora, svo Diadora, svo Diadora, svo Diadora, svo Diadora, svararararart/grönt/grönt/grönt/grönt/grön
Snörad sko med ståltåhätta.
Antistatisk.
Storlek 39-47 54-6254-6254-6254-6254-621212121212
(andra på beställning)
Skyddskänga DiadoraSkyddskänga DiadoraSkyddskänga DiadoraSkyddskänga DiadoraSkyddskänga Diadora
Snörad, halvhög känga med
ståltåhätta. Antistatisk.
Storlek 42-47 54-654-654-654-654-6444441111100000

Skyddskänga SieSkyddskänga SieSkyddskänga SieSkyddskänga SieSkyddskänga Sievi Super XL S2vi Super XL S2vi Super XL S2vi Super XL S2vi Super XL S2
Känga med extra bred läst,
ståltåhätta, drag-kedja och
läderplös. Antistatisk.
Storlek 39-47 54-654-654-654-654-6444441212121212

SkyddssstövSkyddssstövSkyddssstövSkyddssstövSkyddssstövel Ståleel Ståleel Ståleel Ståleel Stålex, svx, svx, svx, svx, svarararararttttt
Varmfodrad, slitstark läderstövel
med ståltåhätta och dragkedja.
Storlek 40-46 54-654-654-654-654-6111110000000000
(andra på beställning)

SkyddssstövSkyddssstövSkyddssstövSkyddssstövSkyddssstövel Cofra, gulel Cofra, gulel Cofra, gulel Cofra, gulel Cofra, gul
Bomullsfodrad, slitstark
gummistövel med ståltåhätta.
Olje- och fettbeständig.
Storlek 39-46 54-606554-606554-606554-606554-6065
(andra på beställning)

GummistövGummistövGummistövGummistövGummistövel, svel, svel, svel, svel, svarararararttttt
Enkel stövel för städning etc.
(Utan ståltåhätta)
Storlek 38-46 UTUTUTUTUTGÅRGÅRGÅRGÅRGÅR

GummistövGummistövGummistövGummistövGummistövel Cofra, vitel Cofra, vitel Cofra, vitel Cofra, vitel Cofra, vit
Bomullsfodrad, slitstark
gummistövel. Olje- och
fettbeständig. (Utan ståltåhätta)
(Beställningsvara) 54-605554-605554-605554-605554-6055

Inläggssula HydrInläggssula HydrInläggssula HydrInläggssula HydrInläggssula Hydrofleofleofleofleoflexxxxx
Stötdämpande, antistatisk och
fuktabsorberande sula.
Storlek 38-46 54-698054-698054-698054-698054-6980
(andra på beställning)
SkSkSkSkSkosnören för lågskosnören för lågskosnören för lågskosnören för lågskosnören för lågskororororor
90 cm för lågskor 54-6954-6954-6954-6954-697070707070
120 cm för kängor 54-6954-6954-6954-6954-697272727272

SkSkSkSkSkoskydd engångsoskydd engångsoskydd engångsoskydd engångsoskydd engångs
Blå plast.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-696054-696054-696054-696054-6960

Skyddskänga SieSkyddskänga SieSkyddskänga SieSkyddskänga SieSkyddskänga Sievi Gvi Gvi Gvi Gvi GT4 XL+ S3T4 XL+ S3T4 XL+ S3T4 XL+ S3T4 XL+ S3
Snörad, halvhög känga i Gore-Tex
med extra bred läst, ståltåhätta
och spiktrampskydd. Antistatisk.
Storlek 39-47 54-654-654-654-654-6430430430430430

SkyddsskSkyddsskSkyddsskSkyddsskSkyddssko Cofra Lorica, vito Cofra Lorica, vito Cofra Lorica, vito Cofra Lorica, vito Cofra Lorica, vit
Hygieniskt, avspolningsbart
hitechskinn anpassat för
livsmedelsindustrin. Ståltåhätta.
Storlek 38-46 54-622054-622054-622054-622054-6220
(andra på beställning)

SkyddsskSkyddsskSkyddsskSkyddsskSkyddssko Sieo Sieo Sieo Sieo Sievi Avi Avi Avi Avi Autututututo S2o S2o S2o S2o S2
Snörad sko med ståltåhätta.
Storlek 35-48 54-6254-6254-6254-6254-621111100000
AlfAlfAlfAlfAlfa S2a S2a S2a S2a S2 utan snörning 54-6254-6254-6254-6254-621111144444
XLXLXLXLXL (extra bred) 39-50 54-623054-623054-623054-623054-6230

TTTTTräskräskräskräskräsko/mjukto/mjukto/mjukto/mjukto/mjuktofofofofoffffffel, svel, svel, svel, svel, svarararararttttt
Botten mjukplast. Ovansula trä.
Storlek 36-46 54-654-654-654-654-6111115555555555
TTTTTräskräskräskräskräsko/mjukto/mjukto/mjukto/mjukto/mjuktofofofofoffffffel, vitel, vitel, vitel, vitel, vit
Storlek 36-47 54-654-654-654-654-6111115050505050

SkyddstSkyddstSkyddstSkyddstSkyddstofofofofoffffffel Sieel Sieel Sieel Sieel Sievi Jass SBAEvi Jass SBAEvi Jass SBAEvi Jass SBAEvi Jass SBAE
Ståltåhätta, hälrem och ställbar
vristrem. Antistatisk.
Storlek 35-47 54-654-654-654-654-6111118080808080
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Overall
vit

Skyddsutrustning 6 (vita kläder, rockar)

Bagar-
skjorta,
vit

Skjorta
lång
ärm, vit

Kock-
byxa
svart/
vit

Kock-
rock

Alla skjortor har Invändig
bröstficka, justerbar ärm med
knappar och slits i sidorna.

SkjorSkjorSkjorSkjorSkjorta lång ärmta lång ärmta lång ärmta lång ärmta lång ärm
Storlek XS (40/42) - XXL (60/62)
(Beställningsvara - ej lager)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-725054-725054-725054-725054-7250

SkjorSkjorSkjorSkjorSkjorta kta kta kta kta kororororort ärmt ärmt ärmt ärmt ärm
Storlek XS (40/42) - XXL (60/62)
(Beställningsvara - ej lager)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-72554-72554-72554-72554-72511111

BagarBagarBagarBagarBagarskjorskjorskjorskjorskjorta kta kta kta kta kororororort ärmt ärmt ärmt ärmt ärm
Storlek S (44/46) - XL (56/58)
(andra på beställning)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-54-54-54-54-9999999999

KKKKKockbockbockbockbockbyxa, rutig svyxa, rutig svyxa, rutig svyxa, rutig svyxa, rutig svararararart/vitt/vitt/vitt/vitt/vit
Hällor för livrem, två framfickor
samt förslutbar bakficka.
(Beställningsvara)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-54-54-54-54-9999999999

Lång rLång rLång rLång rLång rockockockockock, blå, blå, blå, blå, blå
Storlek M (48/50) - XL (56/58)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-72254-72254-72254-72254-72211111

KKKKKockrockrockrockrockrockockockockock
Formskuren rygg. Innerficka och
uppvikbara manchetter.
(Beställningsvara)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-54-54-54-54-9999999999

EngångsrEngångsrEngångsrEngångsrEngångsrock i plast, vitock i plast, vitock i plast, vitock i plast, vitock i plast, vit
I behändigt litet plastfodral.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-7254-7254-7254-7254-721111100000

RRRRRock/kock/kock/kock/kock/kaaaaavvvvvajajajajaj
Invändig bröstficka. (Utvändig på
beställning)
Storlek XS (40/42) - XXL (60/62)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-722654-722654-722654-722654-7226

MidjebMidjebMidjebMidjebMidjebyxa med benfyxa med benfyxa med benfyxa med benfyxa med benfickickickickickaaaaa
(Utan benficka på beställning)
Herr 46 - 60Herr 46 - 60Herr 46 - 60Herr 46 - 60Herr 46 - 60 54-754-754-754-754-7444441111111111
Dam 34 - 48Dam 34 - 48Dam 34 - 48Dam 34 - 48Dam 34 - 48 54-754-754-754-754-7444441111133333
MidjebMidjebMidjebMidjebMidjebyxa uniseyxa uniseyxa uniseyxa uniseyxa unisexxxxx
Resår och dragsko i midja.
Storlek XS - XL
ArArArArArt.nr t.nr t.nr t.nr t.nr (ej lagervara) 54-754-754-754-754-7444441111155555
BältBältBältBältBälte i polye i polye i polye i polye i polyestestestestestererererer
Svart 120 cm
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7490490490490490

Lång rLång rLång rLång rLång rockockockockock
Invändig bröstficka. (Utvändig på
beställning)
Storlek XS (40/42) - XXL (60/62)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-722254-722254-722254-722254-7222

OvOvOvOvOverallerallerallerallerall
Storlek XS (40-42) - XXL (60-62).
(Beställningsvara - ej lager)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-732054-732054-732054-732054-7320
OvOvOvOvOverall kerall kerall kerall kerall korororororttid, vit ttid, vit ttid, vit ttid, vit ttid, vit (ingen bild)
Bra som besöksoverall etc.
ArArArArArt.nr t.nr t.nr t.nr t.nr (ej lager) 54-7300-XL54-7300-XL54-7300-XL54-7300-XL54-7300-XL
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-7300-XXL54-7300-XXL54-7300-XXL54-7300-XXL54-7300-XXL

Vita, trivsamma kläder i polyVita, trivsamma kläder i polyVita, trivsamma kläder i polyVita, trivsamma kläder i polyVita, trivsamma kläder i polyestestestestester/bomull. Speciellter/bomull. Speciellter/bomull. Speciellter/bomull. Speciellter/bomull. Speciellt
anananananpassade för livsmedelsindustrin med t epassade för livsmedelsindustrin med t epassade för livsmedelsindustrin med t epassade för livsmedelsindustrin med t epassade för livsmedelsindustrin med t ex knappar ix knappar ix knappar ix knappar ix knappar i
mememememetall för öktall för öktall för öktall för öktall för ökad spårbarad spårbarad spårbarad spårbarad spårbarhehehehehet.t.t.t.t.

Blus blå/vitBlus blå/vitBlus blå/vitBlus blå/vitBlus blå/vit
Storlek S (44/46) - XXL (60/62)
(Beställningsvara - ej lager)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-7254-7254-7254-7254-724545454545
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Skyddsutrustning 7 (värmande/skyddande kläder)

s

MidjebMidjebMidjebMidjebMidjebyxyxyxyxyxor (ingen bild)or (ingen bild)or (ingen bild)or (ingen bild)or (ingen bild)
Fodrade eller inte. Olika modeller
och färger på beställning.
RING FÖR INFRING FÖR INFRING FÖR INFRING FÖR INFRING FÖR INFO!O!O!O!O!

HängslebHängslebHängslebHängslebHängslebyxa, blåyxa, blåyxa, blåyxa, blåyxa, blå
Vändbara (fram/bak) i
oljebeständig PVC/bomull med
kraftiga, utbytbara resårhängslen
med snabblås. Finns även i vit på
beställning.
Storlek S (44/46) - XXL (60/62)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7777774040404040

Blus Hälso 7Blus Hälso 7Blus Hälso 7Blus Hälso 7Blus Hälso 77, blå/orange7, blå/orange7, blå/orange7, blå/orange7, blå/orange
Blus i bomullstwills med ärmar
av PVC-belagd twills.
Storlek S (44/46) - XXL (60/62)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7752752752752752
Blus Hälso 780, blå/orangeBlus Hälso 780, blå/orangeBlus Hälso 780, blå/orangeBlus Hälso 780, blå/orangeBlus Hälso 780, blå/orange
Blus i bävernylon med ärmar och
nederdel av PVC/bomull.
Neoprenemuddar i handled.
Storlek S (44/46) - XXL (60/62)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7755755755755755

MidjebMidjebMidjebMidjebMidjebyxa, orangeyxa, orangeyxa, orangeyxa, orangeyxa, orange
med låsbar resår i midja och
reglerbar knäppning i fot. Finns
även i grönt och gult på
beställning.
Storlek M (48/50) - XXL (60/62)
(andra på beställning).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7730730730730730

RRRRRegnkläderegnkläderegnkläderegnkläderegnkläder i polyuretanbelagd
nylontrikå (stretch 170 g/m2)
SeglarjackSeglarjackSeglarjackSeglarjackSeglarjacka, orangea, orangea, orangea, orangea, orange
med huva, knytband samt
ventilerat ok fram och bak. Två
framfickor med lock och
reglerbar ärm. Finns även i grönt
och gult på beställning.
Storlek M (48/50) - XXL (60/62)
(andra på beställning).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7777771111100000

ThermokläderThermokläderThermokläderThermokläderThermokläder - ett uppskattat
underplagg för kalla jobb. Quiltad
med polyesterfyllning.

ThermojackThermojackThermojackThermojackThermojacka, blåa, blåa, blåa, blåa, blå
Storlek S (1), M (2), L (3), XL (4).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-700x54-700x54-700x54-700x54-700x
ThermobThermobThermobThermobThermobyxa, blåyxa, blåyxa, blåyxa, blåyxa, blå
Storlek S (1), M (2), L (3), XL (4).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-702x54-702x54-702x54-702x54-702x

ThermoThermoThermoThermoThermoväst, blåväst, blåväst, blåväst, blåväst, blå
Storlek S (1), M (2), L (3), XL (4),
XXL (5).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-7054-7054-7054-7054-701x1x1x1x1x

Fysiologiskt tvåskiktsställFysiologiskt tvåskiktsställFysiologiskt tvåskiktsställFysiologiskt tvåskiktsställFysiologiskt tvåskiktsställ
Fukttransporterande, värme-
isolerande förmåga.
Bärs närmast kroppen.
UUUUUndernderndernderndertröja, blåtröja, blåtröja, blåtröja, blåtröja, blå
Storlek M (2), L (3), XL (4).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-705x54-705x54-705x54-705x54-705x
LångkLångkLångkLångkLångkalsong, blåalsong, blåalsong, blåalsong, blåalsong, blå
Storlek M (2), L (3), XL (4).
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-706x54-706x54-706x54-706x54-706x

JackJackJackJackJacka Piloa Piloa Piloa Piloa Pilot, marinblåt, marinblåt, marinblåt, marinblåt, marinblå
Vinterjacka i polyester/bomull.
Innerfoder i värmande pile med
mudd nedtill och i ärm. Fyra
blixtlåsförsedda fickor, mobilficka
samt två innerfickor med
knäppning. Även i grå och svart.
Storlek M (48/50) - XL (56/58)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-754-754-754-754-7620620620620620

Väst, blå polyVäst, blå polyVäst, blå polyVäst, blå polyVäst, blå polyestestestestestererererer
med förlängd rygg och dragkedja
upp i kragen. Massor av olika
fickor.
Storlek S (44/46) - XXXL (64/66)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 54-782054-782054-782054-782054-7820

(2011.10)
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Sjukvårds- och hygienartiklar

Akla plåstAkla plåstAkla plåstAkla plåstAkla plåsterererererkkkkkaseaseaseaseasetttttttttt
Blått, detekterbart plåster på
rulle
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-203055-203055-203055-203055-2030
PlåstPlåstPlåstPlåstPlåsterererererpåfyllning, blåpåfyllning, blåpåfyllning, blåpåfyllning, blåpåfyllning, blå
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-20355-20355-20355-20355-20311111

PlåstPlåstPlåstPlåstPlåsterererererkkkkkaseaseaseaseasett, lacktt, lacktt, lacktt, lacktt, lackad plåtad plåtad plåtad plåtad plåt
Med blått, detekterbart plåster/
förband på rulle. Inget klister.
Fäster på sig själv.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-2055-2055-2055-2055-201111100000
PlåstPlåstPlåstPlåstPlåsterererererpåfyllning Sofpåfyllning Sofpåfyllning Sofpåfyllning Sofpåfyllning Soft 1t 1t 1t 1t 1, blå, blå, blå, blå, blå
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-2055-2055-2055-2055-201111111111

TTTTTvål på pumvål på pumvål på pumvål på pumvål på pumpflaskpflaskpflaskpflaskpflaskaaaaa
Handkräm på tubHandkräm på tubHandkräm på tubHandkräm på tubHandkräm på tub

StStStStSterisol väggfästerisol väggfästerisol väggfästerisol väggfästerisol väggfästeeeee
För 0,7 literspåse. Arm i rostfritt
stål för dosering med
underarmen.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-6055-6055-6055-6055-601111100000

StStStStSterisol tvål 0,7Lerisol tvål 0,7Lerisol tvål 0,7Lerisol tvål 0,7Lerisol tvål 0,7L
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-60255-60255-60255-60255-60211111

StStStStSterisol handdesinferisol handdesinferisol handdesinferisol handdesinferisol handdesinfektion 0,7Lektion 0,7Lektion 0,7Lektion 0,7Lektion 0,7L
Etanolgel med god effekt även
mot virus.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-602655-602655-602655-602655-6026

StStStStSterisol hudloerisol hudloerisol hudloerisol hudloerisol hudlotion 0,7Ltion 0,7Ltion 0,7Ltion 0,7Ltion 0,7L
Behaglig, återfettande.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-60255-60255-60255-60255-60244444

PlastplåstPlastplåstPlastplåstPlastplåstPlastplåster 6735, blåer 6735, blåer 6735, blåer 6735, blåer 6735, blå
refill (35 st) 55-302255-302255-302255-302255-3022
PlastplåstPlastplåstPlastplåstPlastplåstPlastplåster 6754, blåer 6754, blåer 6754, blåer 6754, blåer 6754, blå
refill (30 st) 55-302355-302355-302355-302355-3023
TTTTTeeeeextilplåstxtilplåstxtilplåstxtilplåstxtilplåster 6er 6er 6er 6er 6454454454454454
Stora fingertoppsplåster.
refill (15 st) 55-302655-302655-302655-302655-3026

FörFörFörFörFörsta hjälpensta hjälpensta hjälpensta hjälpensta hjälpen
Väggstation med lucka - skyddar
mot damm och fukt. Komplett
med plåster etc. 56x29x12 cm.
(OBS ögondusch ingår EJ!)
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-3055-3055-3055-3055-301111111111
Väggtavla Mini med enbart
plåster och blodstoppare.
Perfekt för kontor. 40x25x5 cm.
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-3055-3055-3055-3055-301212121212

Plum tvål mild 1Plum tvål mild 1Plum tvål mild 1Plum tvål mild 1Plum tvål mild 1,4L,4L,4L,4L,4L
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-655-655-655-655-6120120120120120
Plum handdesinfPlum handdesinfPlum handdesinfPlum handdesinfPlum handdesinfektionsgel 1ektionsgel 1ektionsgel 1ektionsgel 1ektionsgel 1,4L,4L,4L,4L,4L
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-655-655-655-655-6121212121244444
Plum hudvårPlum hudvårPlum hudvårPlum hudvårPlum hudvårdskräm 1dskräm 1dskräm 1dskräm 1dskräm 1,4L,4L,4L,4L,4L
ArArArArArt.nrt.nrt.nrt.nrt.nr 55-655-655-655-655-6126126126126126

HandvårHandvårHandvårHandvårHandvårdskdskdskdskdskaseaseaseaseasett Plumtt Plumtt Plumtt Plumtt Plum
Modulsystem exkl tvål. Enkelt att
byta förpackningar och säker
dosering vid varje tryck.
Polykarbonat, svart 55-655-655-655-655-611111111110-30-30-30-30-3
Aluminium, vit 55-655-655-655-655-6111111111133333

(Finns även för 1 och 2
förpackningar på beställning.)

ÖgonsköljflaskÖgonsköljflaskÖgonsköljflaskÖgonsköljflaskÖgonsköljflaska, sta, sta, sta, sta, sterilerilerilerileril
Flaskan är ett utmärkt
komplement till den fast
installerade ögonduschen.
0,5 lit0,5 lit0,5 lit0,5 lit0,5 litererererer 55-500555-500555-500555-500555-5005
11111,0 lit,0 lit,0 lit,0 lit,0 litererererer 55-5055-5055-5055-5055-501111100000
0,23 lit0,23 lit0,23 lit0,23 lit0,23 liter (fer (fer (fer (fer (fickfickfickfickfickformat)ormat)ormat)ormat)ormat) 55-5055-5055-5055-5055-501111155555

PlastplåstPlastplåstPlastplåstPlastplåstPlastplåster 6036er 6036er 6036er 6036er 6036
refill (45 st) 55-302555-302555-302555-302555-3025
TTTTTeeeeextilplåstxtilplåstxtilplåstxtilplåstxtilplåster 6er 6er 6er 6er 6444444444444444
refill (40 st) 55-30255-30255-30255-30255-30244444
BlodstBlodstBlodstBlodstBlodstoppare 1oppare 1oppare 1oppare 1oppare 199999111110, st0, st0, st0, st0, stororororor

55-303055-303055-303055-303055-3030
BlodstBlodstBlodstBlodstBlodstoppare 1oppare 1oppare 1oppare 1oppare 1999991111111111, lit, lit, lit, lit, litenenenenen

55-30355-30355-30355-30355-30311111
SkyddspakSkyddspakSkyddspakSkyddspakSkyddspakeeeeettttt

55-303455-303455-303455-303455-3034
SaSaSaSaSavvvvveeeeett sårtt sårtt sårtt sårtt sårtvättaretvättaretvättaretvättaretvättare
refill 55-303355-303355-303355-303355-3033
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