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Skyddsutrustning
Personligt skydd
Hörselkåpa Peltor
3M™ Peltor™ Optime™ Hörselskydd H510A (passivt). Med hjässbygel.
Mycket bra skyddsegenskaper, och bekväma att använda tack vare den låga
vikten. Lätta att använda med annan utrustning tack vare den låga profilen,
och bekväma tack vare väl tilltaget invändigt djup.
Art nr
540064

Benämning
Hörselkåpa

Hörselpropp 3M Bygel
3M™ E-A-R™ E-A-R Caps™ Hörselpropp med bygel EC-01-000 är en av de
lättaste bygelförsedda hörselpropparna på marknaden. Skyddar hela dagen
vid bullerutsatt arbete och är idealiskt som engångsskydd för besökare på
fabriken.
Art nr
540063

Benämning
Hörselpropp Bygel

Hörselpropp 3M Snöre
För tillfällen när du behöver bekvämligheten och prestandan hos flergångsproppar. Unika UltraFit ger en hög dämpning och passar de flesta hörselgångar.
Art nr
540062

Benämning
Hörselpropp Snöre

Hörselpropp 3M
3M™ E-A-R™ Classic Hörselproppar (rullade) PB-01-000 är tillverkade av
mjukt energiabsorberande polymerskum som ger utmärkt hörselskydd
samtidigt som propparna blir bekväma att använda hela dagen. Hörselpropparna är idealiska för alla miljöer där buller är ett problem.
Art nr
540060

Benämning
Hörselpropp

Handrengöringduk Scrubs
Skonsam och effektiv handrengöringsduk som tar bort all typ av smuts, fett,
olja, färg, lim, silicon, fog, epoxy, bläck, gummi, uretan, tjära, asfalt mm på i
första hand dina händer men även på alla typer av material och arbetsytor
som behöver rengöras. Den fuktade duken med den patenterade citrusbaserade formulan och pimpstentvålen tillsammans med den både riv och
slitstarka grövre dubbelvävda duken både tar bort och ”låser in” smutsen du
tvättat bort så inget kommer tillbaka på dina händer. Du behöver inte
efterskölja dina händer med vatten då Scrubs® även är försedd med
återfuktande egenskaper som motverkar uttorkning.
Art nr
852017

96

Benämning
Handrengöringduk Scrubs

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Personligt skydd
Radiokåpa Peltor HRXS7A
Peltor Hörselskydd med FM-radio med mjukt vadderad bygel som fördelar
vikten och tvåpunktsupphängning som minskar trycket. Mjuka, vätske- och
skumfyllda tätningsringar ger bra komfort. Batterilivslängd ca 200 timmar,
ljudingång för MP3-spelare.
Art nr
852035
852889

Benämning
Radiokåpa HRXS7A-01
Hygiensats till HRXS7A

Radiokåpa Peltor Alert M2RX7A2
Peltor Hörselskydd med radio med sk medhörning, en nivåberoende
funktion som ger ytterligare säkerhet tack vare att den dämpar höga ljud och
förstärker svaga ljud. Radiomottagare med stereo och mycket bra basljud,
den korta och böjbara antennen säkerställer mycket bra mottagning utan
störningar, även i tuff miljö.
Art nr
852053
852891

Benämning
Radiokåpa M2RX7A2-01
Hygiensats till M2RX7A2

Radiokåpa Worksafe WSR2
Worksafe hörselskydd med digital AM/FM Radio med LCD-display och
automatisk kanalsökning och minne för lagring av 10 radiokanaler. Vadderad
huvudbygel och kåpor som kan längdjusteras samt 3,5 mm uttag för
anslutning av MP3-spelare , sladd medföljer. Patenterad Air Flow Controlteknik ger optimal dämpning över hela frekvensbandet utan att öka hörselskyddets storlek och vikt.
Art nr
852831

Benämning
Radiokåpa WSR2

Skyddshjälm 3M G3000 Vit
3M™ Skyddshjälm G3000 har tagits fram i nära samarbete med skogs- och
industriarbetare. Den är avsedd för tuffa miljöer där effektivt skydd, mycket
bra ventilation och stort synfält är nödvändiga egenskaper.
Art nr
701330
701332
701333

Benämning
Skyddshjälm G3000
Glasöga till Hjälm G3000
Hörselkåpa till Hjälm G3000

Skyddshjälm 3M G3000 Blå
3M™ Skyddshjälm G3000 har tagits fram i nära samarbete med skogs- och
industriarbetare. Den är avsedd för tuffa miljöer där effektivt skydd, mycket
bra ventilation och stort synfält är nödvändiga egenskaper.
Art nr
701331
701332
701333

Benämning
Skyddshjälm G3000
Glasöga till Hjälm G3000
Hörselkåpa till Hjälm G3000

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Personligt skydd
Filtrerande halvmask 3M vikbar
3M™ Aura™ 9322+ Filtrerande andningsskydd är bekvämt, snyggt och har
hög prestanda 3M:s nya innovativa filterteknik med lågt andningsmotstånd
gör det lättare att andas genom andningsskyddet. 3M™ Aura™ 9322+ har
också ett präglat övre fält, vilket bidrar till minskad imbildning på glasögon
orsakad av varm och fuktig utandningsluft. Skyddar mot damm och ångor
som finns i industriella miljöer och andra arbetsmiljöer där det krävs FFP2skydd.
Art nr
540059

Benämning
Filtrerande halvmask vikbar

Skyddsglasögon Classic Klara
Glasögon med låg vikt och utmärkt täckning och synfält. Klar lins och
vridbara skalmar.
Art nr
540065

Benämning
Skyddsglasögon Classic Klara

Skyddsglasögon Solus Gul
Skyddsglasögon med färgaccentuerade skalmar till dubbla linser med hög
profil. Linskonstruktionen ger användaren ett fritt synfält. Vikt: 23 gram.
Art nr
852052

Benämning
Skyddsglasögon Solus Gul

Skyddsglasögon Solus Bronze
Skyddsglasögon med färgaccentuerade skalmar till dubbla linser med hög
profil. Linskonstruktionen ger användaren ett fritt synfält. Vikt: 23 gram.
Art nr
852011

Benämning
Skyddsglasögon Solus Bronze

Skyddsglasögon Metaliks Grey
Polerad metallbåge med decentrerad dubbel lins för täckning över ögonen
och bra sikt. Spatelskalmar med mjuka ändar.
Art nr
852009
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Benämning
Skyddsglasögon Metaliks Grey

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Personligt skydd
Skyddsglasögon Metaliks Sport Grey
Decentrerade dubbla polykarbonatlinser som är böjda för täckning över
ögonen och optimalt synfält.
Art nr
852027

Benämning
Skyddsglasögon Metaliks Sport Grey

Skyddsglasögon Metaliks Sport Blue
Decentrerade dubbla polykarbonatlinser som är böjda för täckning över
ögonen och optimalt synfält.
Art nr
852010

Benämning
Skyddsglasögon Metaliks Sport Blue

Skyddsglasögon Marcus Grönholm Bronze
Platta skalmar med fjädrande gångjärn som passar att använda med
hörselskydd och hjälm. Decentrerade dubbla polykarbonatlinser som är
böjda för täckning över ögonen vilket ger optimalt synfält.
Art nr
852028

Benämning
Skyddsglasögon Marcus Grönholm Bronze

Reflexväst
Varselväst med dragkedja och två rader reflex. Certifierad enligt EN 471 Klass
2.
Art nr
701371
701372

Benämning
Reflexväst
Reflexväst

Storlek
L
XL

Knäskydd Worksafe
Tåliga ergonomiska knäskydd av polyeten.
Art nr
852827

Benämning
Knäskydd/par

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.
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Skyddsutrustning
Personligt skydd
Korttidsoverall 4500 L
Antistatisk skyddsdräkt i SMS-material för bättre andningsbarhet. Blixtlås
med skyddsklaff och resår i ärmslut, huva och handled. Dräkten är av 5/6-typ
och skyddar mot partiklar och är därför lämplig för asbesthantering etc.
Art nr
852477
852478
851620

Benämning
Korttidsoverall 4500
Korttidsoverall 4500
Korttidsoverall 4500

Storlek
L
XL
XXL

Första hjälpen-kudde Cederroth 1956
Fodral i grön nylon med blixtlås längs tre sidor och hälla för bälte. Första
Hjälpen-instruktioner finns i en medföljande fickfolder. Innehåller 1 Cederroth
4-in-1 Blodstoppare, 1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare, 1 Elastisk binda,
1 Huvudförband, 10 Savett sårtvättare, 20 Salvequick Plåster, 1 Mitella, 1
Räddningsfilt, 1 Bältesskärare , 2 par Handskar och Första Hjälpen-instruktion. Mått 21x15x8cm.
Art nr
852612

Benämning
Första hjälpen-kudde 1956

Skyddspaket
Skyddspaket Worksafe/Moldex innehåller ett par Worksafe Cheetah Skyddsglasögon med klar lins och ett par Worksafe nitrilhandske P30-101 i storlek
10. Skyddspaketet innehåller även en förpackning med två par hörselskydd
Moldex spark plug soft 7802 och en Moldex filtrerande halvmask Moldex
3105 FFP2 NR D-V storlek M/L.
Art nr
852613
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Benämning
Skyddspaket

Rätt till ändringar förbehålles. Lokala variationer i sortimentet kan förekomma.

