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Varje halvtimme skadas 
en byggarbetare helt i 
onödan. 
Vi vill att alla ska  
komma hem från jobbet. 
Varje dag. 

Vi vill att alla ska ha ett tryggt och säkert arbetsliv. 
I denna foldern hittar du ett utvalt sortiment som ger 
alla en trygg arbetsdag. Produkterna är lättillgängliga 
och finns alltid på lager. 
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Om man utsätts för buller kan man 
få skador på hörseln som inte 
försvinner. Man kan dessutom 
bli trött, stressad och få 
sömnproblem. Tinnitus är 
en vanlig åkomma som  
aldrig går bort. En hörsel-
nedsättning kan göra att  
man inte längre hör t.ex.  
varningssignaler och  
därmed utsätts för risker. 

Peltor WS Alert XPI med 
mobil applikation
• Headset med Bluetooth® MultiPoint 

med en mobilapp för att enkelt  
hantera inställningar.

• Inbyggd FM-radio. 
• Nya kåpskal (rosa och blå) medföljer 

produkten.

Art.nr: 007312960

Hörselkåpor Zekler 412RDB 
inkl. batteri och laddare
• Komfortabla hörselkåpor med inbyggd 

FM stereoradio, nivåberoende 
medhörning och Bluetooth® trådlös 
teknologi för anslutning till telefon 
och för att strömma musik. 

• Medhörningsfunktionen bibehålls  
vid inkommande samtal. 

• Utmärkt i kraftiga bullermiljöer. 

Art.nr: 006097698

HÖRSEL

VISSTE DU ATT?
Buller behöver inte bara vara höga mullrande 
ljud från stora maskiner, utan kan likväl vara 
pip från apparater och slammer med metall-
redskap. Buller är kort sagt allt oönskat ljud.
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Hörselkåpor Zekler 412S
• Streaming-hörselkåpa med Bluetooth.
• Bästa ljudkvalitet som hos moderna hör-

lurar och utan kompromisser på skyddet. 
• Den inbyggda mikrofonen är avsedd att 

användas när man kan stänga av bullret 
eller avlägsna sig från den bullriga miljön. 

Art.nr: 006958583

Hörselkåpor Zekler 401
• Hörselkåpa med hög komfort.
• Speciellt lämplig för lättare bullermiljöer. 

Art.nr: 005201217

Bygelpropp Xact-band
• Ergonomiskt formade utbytbara proppar ger perfekt 

passform. 
• Fördjupningar på bygeln underlättar isättning.
• Extremt låg vikt – väger endast 4 gram.

Art.nr: 900224570

Flergångspropp Uvex Xact-fit
• Anpassar sig till formen på örat och minskar trycket 

på hörselgången. 
• Fördjupningar på skaftet underlättar isättning. 
• Behöver inte rullas före isättning vilket gör den mer 

hygienisk att använda.

Art.nr: 900224568

Hörselpropp Moldex Pura-Fit
•  Hörselproppar förpackade i en smidig och tålig burk 

som är enkel att bära med sig.

Art.nr: 006680270

Reservpropp till Uvex Xact-fit

Art.nr: 900224569
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Lungorna sköter syretillförseln i din kropp. 
Utan de klarar man sig inte och de har 
inget utbytbart filter. Därför är det 
av yttersta vikt att skydda sig med 
andningsskydd vid t.ex. arbete med 
asbest och kvartsdamm.

Se till att använda rätt skydd. 
Tyvärr räcker det inte att 
skaffa en andningsmask  
och tro att man är skyddad  
mot allt. Olika typer av  
andningsskydd används 
vid olika riskmoment.

Filtrerande halvmask  
Uvex 2210 FFP2
• Utandningsventil avlägsnar utandnings-

luften och motverkar värme och fukt 
inuti masken. 

• Komfortabel tätningskant emot ansiktet. 
• Testad mot fint damm.

ASK á 15 ST Art.nr: 006588141 
SB á 3 ST  Art.nr: 006588142

Filtrerande halvmask  
Uvex 3210 FFP2
• Utandningsventil avlägsnar utandnings-

luften och motverkar värme och fukt 
inuti masken. 

• Testad mot fint damm.
• Vikbar för smidig hantering. 

 

ASK á 15 ST Art.nr 006588146  
SB á 3 ST  Art.nr 900224571

ANDNING

VISSTE DU ATT?
I Sverige dör upp till tio personer varje 
år av silikos, på grund av att de inte 
skyddat sin andning? 
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Halvmask Moldex  
Compact 5230
• Smart ”projektmask” för kortare  

arbete i smutsigare miljöer.
• Hög användarkomfort och obegränsad 

rörelsefrihet. 
• Flexfit, anpassas automatiskt till olika 

ansiktsformer. 
• Veckad filterteknologi ger lågt and-

ningsmotstånd och längre livslängd.
• Förpackad i återförslutningsbar påse.

Art.nr: 006511793

Halvmask Sundström SR 
900 M Basic Pack
• Halvmask för arbete i dammiga miljöer.
• Förpackad i en box som garanterar 

längre hållbarhet samt är enkel att 
bära med sig.

• Innehåller halvmask SR 900 M,  
partikelfilter SR 510 P3 R, 5 st förfilter 
SR 221, förfilterhållare, rengörings-
servett och bruksanvisning.

Art.nr: 006851364

Halvmask Sundström  
SR 100
• Halvmask med två utandningsventiler 

som ger ett mycket lågt utandnings-
motstånd. 

• Ventillocken med avskärmare skyddar 
effektivt utandningsmembranen mot 
damm och färgstoft. 

• God tätning mot ansiktet. 

Art.nr: 002765135

Tillbehör

Partikelfilter Art.nr: 003658118 Förfilter  Art.nr: 006498772
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Alla kroppsdelar är viktiga att 
skydda men då huvudet är 
den mest centrala delen 
bör man vara extra  
noggrann genom att 
använda skydds-
hjälm vid alla  
riskmoment.

Skyddshjälm Uvex  
Pheos SK-R
• Inställbara ventilationsöppningar 

släpper in luft och bidrar till temperatur-
regleringen. 

• Kortare brätte ger bredare synfält uppåt 
och mer rörelsefrihet. 

• Rattjustering och pannlampsfäste.

Art.nr: 006375425

Skyddshjälm Kask  
Plasma AQ
• Snygg och komfortabel design
• Justerbar storlek.
• Rattjustering och ventilerad. 

Tillbehör:

GUL
006884386

BLÅ
006884391

SVART
3165289

HUVUD

VISSTE DU ATT?
Huvudskydd måste bytas  
ut med jämna mellanrum?  
Skyddshjälmar, har faktiskt  
en begränsad livslängd och  
kan rentav vara farliga för den 
som bär den även om den kan  
se opåverkad ut. Ålder, slag  
och stötar försämrar hjälmen. 

VIT
006884385

Visir till plasma Art.nr: 006884407Adapter bajonet  Art.nr:006884382 
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Skyddsglasögon Zekler 36
• Extremt lätta och flexibla skyddsglasögon i stilren design. 
• Tunna skalmar och tight passform för ökad komfort.
• Rep- och imskyddad lins.

Klar lins Art.nr: 006422633
Grå lins Art.nr: 006422635

Korgglasögon Uvex 9302 Ultrasonic
• Kan bäras utanpå egna glasögon. 
• Enkel utbytbar lins. 
• Imfri insida och är extremt reptåliga på utsidan
• God resistens mot kemikalier.

Art.nr: 007300342

Alla har vi någon haft en ögonfrans som fastnat eller 
fått lite smuts i ögat? Jobbigt, eller hur? Tänk då att 
få en hård metallflis eller stänk från en farlig kemi-
kalie. Inte nog med att det gör ont, man kan till och 
med förlora synen. 

Skyddsglasögon Uvex 9194 i-Work
• Unik passform och mjuka skalmändar.
• Imfri insida och är extremt reptåliga på utsidan. 
• God resistens mot kemikalier.

Art.nr: 006507520 

Skyddsglasögon Zekler 39
• Skyddsglasögon som används över vanliga glasögon. 
• Tunna, flexibla skalmar.
• Med UV-skydd samt rep- och imskyddad lins. 

Art.nr: 006626016

VISSTE DU ATT?
Glasögon som används för att korrigera ett synfel räcker 
inte som skyddsglasögon utan måste kompletteras med 
”utanpå-glasögon”.

ÖGON
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Händerna är ofta våra viktigaste verktyg  
och det är viktigt att välja rätt handske  
för rätt arbetssituation.

Huden skyddar händerna bra i de  
vardagliga situationerna, men sämre  
mot hetta, kyla, väta, vassa verktyg och  
föremål samt farliga kemikalier m.m. 

Arbetshandske  
Guide 16
• En vinnare när det gäller  

kombination grepp, komfort  
och hög slitstyrka. 

• En modern handske som passar 
för hårt arbete med höga krav. 

• Handsken är kromfri. 
• Lämplig inom verkstad och 

bygg.

Storlek 9 Art.nr: 005531375
Storlek 10 Art.nr: 005531376
Storlek 11 Art.nr: 005531377
Storlek 12 Art.nr: 005618558

Vind- och vattentät 
handske Guide 22W
• En vinnare när det gäller  

skydd mot kyla och väta.
• Slitstark och tålig  

vinterhandske.
• Reflexdetaljer i krage och på  

ovanhand för ökad synbarhet. 
• Lämplig för bygg och  

entreprenad.

Storlek 9 Art.nr: 006317471
Storlek 10 Art.nr: 006317472
Storlek 11 Art.nr: 006317473

VISSTE DU ATT?
Skyddsombud inom byggsektorn uppskattar 
skärskador till den vanligaste skadan i bygg-
branschen. 

HANDSKAR
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Varmfodrad handske  
Guide 5148W
• Varm och skön arbetshandske 

som är vattentålig och helfodrad. 
• Ovansida i gult för hög synbarhet.
• Lämplig för utomhusarbete inom 

bygg, anläggning och hantverk.

Storlek 9 Art.nr: 005019371
Storlek 10 Art.nr: 005019372
Storlek 11 Art.nr: 005019369

Tunn arbetshandske  
Guide 5152
• Tunn och smidig arbetshandske 

med bra grepp. 
• Nära, komfortabel passform med 

öppen krage.
• Kromfritt syntetmaterial

Storlek 9  Art.nr: 007122718
Storlek 10  Art.nr: 007122719
Storlek 11 Art.nr: 007122720

Tunn arbetshandske  
Guide 577
• En mycket bra passform, hög 

fingertoppskänsla samt bra 
ventilation. 

• Nitrildoppad.
• Hög slitstyrka och mycket god 

komfort. 
• Lämplig för montage- och bygg-

industri.

Storlek 9 Art.nr: 006734393
Storlek 10 Art.nr: 006734394
Storlek 11 Art.nr: 006735071

Arbetshandske  
Guide 162
• Mjuk, smidig och belagd med 

latex. 
• Mycket bra grepp i både vått och 

torrt. 
• Lämplig för våta arbeten där 

smidighet krävs, exempelvis inom 
bygg, montering, entreprenad och 
godshantering.

Storlek 9 Art.nr: 006054720
Storlek 10  Art.nr: 006054721
Storlek 11  Art.nr: 006054722
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En av de vanligaste orsakerna till att  
personer omkommer eller blir allvarligt 
skadade i byggbranschen är den 
stora fallrisken vid arbete på hög 
höjd. Det sker mellan 5 och 8 
fallolyckor varje år med  
dödlig utgång.

Fallskyddskit Cresto 
Worker Roofer 15 m
• Lämpar sig främst för arbete på tak. 
• Paketet innehåller en Worker Base 

sele, en 15 meters justerbar  
fallskyddslina samt en sling. 

• Förpackad i en praktisk väska som  
är enkel att bära med sig.

Art.nr: 007249857 

Fallskyddsblock Cresto 
W2H 9668+9680
• Marknadens minsta och lättaste  

fallskyddsblock. 
• Blocket är testat och godkänt för 

horisontellt bruk. 
• En självindragande och självlåsande 

kopplingslina som begränsar ett fall 
optimalt. 

• Speciellt lämplig för lift- och platt-
formsarbete.

Art.nr: 006366474 

FALLSKYDD 

VISSTE DU ATT?
Redan vid höjder på två meter behöver 
man vara skyddad mot fallrisk. 
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Att synas ordentligt kan 
vara livsavgörande i 
många arbetsmiljöer. 
Syns man inte finns 
man inte. Man kan  
bli påkörd av både  
arbetsfordon och  
vanlig trafik om man 
inte har kläder med 
hög synbarhet  
och reflexer.  

Korttidsoverall  
Proshield 20
• Skyddar mot smuts och damm.
• Kategori III samt typ 5 och 6 godkänd.
• Elastisk runt ansikte, handleder, midja 

och fotleder.
• 2-delad huva

Art.nr: 006969323 

Väst L.Brador  
287P
• Väst i Hi-Vis med kardborreknäppning. 
• 3M-reflex. 
• One-size

Art.nr: 004198133 VISSTE DU ATT?
Visste du att utan reflexer så syns man först 
på 20-30 meters håll i trafiken, men med 
reflexer ökar det till 125 meter.

KORTTID  
& HI-VIS
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Genom att ingripa och göra rätt 
första hjälpen kan man rädda 
liv. Dessutom minskar man 
många gånger lidandet för 
den skadade personen.

Handrengöring Deb Solopol 
Classic
• Handrengöringsmedel för grov smuts, t.ex. olja, 

fett, rök/aska och lösningsmedel. 

Art.nr: 006323684 

Hudvårdskräm Deb Stokolan 
Classic
• Fuktgivande och vårdande kräm som hjälper till 

att återställa fukten hos torr och irriterad hud. 

Art.nr: 004655477 

Hudskyddskräm Deb Stokoderm 
Grip PURE
• Universell före-arbetet-kräm som ger extra skydd 

mot skadliga ämnen som både är vattenbaserade 
och icke-vattenbaserade, t.ex. olja, fett, smörj-
medel och rengöringsmedel. 

• Kan användas i alla miljöer där livsmedel hanteras.
• Väl lämpad att använda under skyddshandskar.

Art.nr: 006323674 

KAN DU FÖRSTA HJÄLPEN?
L-ABC är komihåg för hur du ska tänka,  
bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka.
L- Livsfarligt läge
A – Andning
B – Blödning
C – Chock/cirkulationssvikt

HYGIEN  
& FÖRSTA  
HJÄLPEN
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Första Hjälpen-station  
Cederroth
• Ett måste när du startar upp en arbetsplats.
• Dammtät och lämpad för smutsiga miljöer.
• Enkel att fylla på med refillprodukter.

Art.nr: 006006356

Plåster Cederroth Soft 
Foam Bandage
• Fungerar både som plåster och bandage. 
• Sitter kvar även i vatten. 
• Självhäftande utan klister och klibbar därför inte 

fast i hud eller hår.

Art.nr: 007176855

Första Hjälpen-kit 
Cederroth Medium
• Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt material 

som skyddar innehållet mot damm och fukt. 
• Enkel att bära med sig.

Art.nr: 006498293

Ögonduschstation Cederroth
• Lämplig vid uppstart av ny arbetsplats.
• Ögonduschstation med transparant lucka för att 

synliggöra innehållet vid upphängning på vägg.
• Dammtät och väl lämpad för smutsiga miljöer.

Art.nr: 006006357

Refill textilplåster Salvequick
• Hög kvalitet och allergitestade. 

Art.nr: 002759028

Ögondusch Cederroth 
fickmodell
• Koksaltlösning utan konserveringsmedel för 

engångsbruk.
• Enkel att bära med sig.

Art.nr: 004018633
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