Allt förpå
arbetsplatsen!
Tänk
smittspridning!

SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA
Vi erbjuder en mängd olika smittskyddsprodukter för
att ni ska kunna känna er säkrare
- både i hemmet och på arbetsplatsen

ELEKTROSTATISK SPRUTA
Miljövänlig
65% mindre åtgång av medel jämfört med
traditionella metoder

Kostnadseffektivt
Desinfektera eller rengör stora ytor 70%
snabbare jämfört med andra metoder

Få fler kunder
Erbjud unika lösningar som enbart kan
erhållas med elektrostatisk teknologi

VP200ES HANDHÅLLEN
ELEKTROSTATISK REVOLUTION
Den elektrostatiska teknologin i våra sprutor gör så att
vätskan som sprutas ut blir elektrificerad genom att göra
dropparna (i mikron storlek) positivt laddade.
Ytorna som sprayas blir helt täckta (360º) med en fin och
jämn beläggning, detta gäller även svåråtkomliga ytor..
Detta möjliggör snabb och effektiv desinfektion/ rengö-

			
Leasing från
450 SEK / mån!
		
Pris:

Genom vår partner SG Finans tar vi fram en
12 900:- på 12, 24 eller 36
fördelaktig leasingslösning
månader utan behov av kontantinsats

ring av mycket stora ytor och områden med resultat som
högt överträffar traditionella metoder både i tid, resultat
och med 65% mindre medelåtgång.
Perfekt för desinfektion, rengöring, sanering. luktkontroll,
skadedjursbekämpning och mycket mer!

PRODUKTFAKTA
Produktnamn

VP200ES

Några fördelar med handsprutan

Typ av produkt

Sladdlös spruta

•
•

Minskade kostnader
Minskad risk för korskontaminering

Batteri

16,8V Litiumjon

Batterikapacitet

4 timmar

•
•

Ger fullständig täckning av applicerade ytor
Möjligt att använda olika vattenbaserade medel

Laddningstid

60 min

•
•
•

Lättanvänd och batteridriften ger stor mobilitet
Den höga prestandan hjälper avverkning av stora ytor
Lätt och bärbar, vikt på endast 1,2 kg

Typ av medel

Vattenbaserat

Munstycke

3 in 1 (mikron)

Tankvolym

1 liter

•

Tystlåten, lämplig för användning i alla miljöer

Vikt (netto)

1,2 kg
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STOGO VIRAL-OFF ®
• Eliminerar effektivt 99% av bakterier och virus
• Självrengörande genom svensk ViralOff® teknologi
• Återanvändbara, ersätter engångsprodukter
• Eco-vänliga, tillverkade av återvunna material
• Stor global succé!

MUNSKYDD STOGO WAVES
VIRAL-OFF®
2st/förpackning. 185:-

Stogo Antimikrobiella munskydd, hög kvalitet med 3-lagers skydd,
och kupad ansiktsformad design. Justerbara öronband och näsklämma ger en säker passform. ViralOff® har testats och godkänts enligt
ISO 18184:2019, ATCC VR-167.
Den innovativa ViralOff®-behandlingen självrengör munskyddet och
eliminerar effektivt 99% av bakterier och virus på mindre än 2 timmar,
samt tar även bort illaluktande bakterier så att munskyddet håller
sig fräscht längre. Ett 2-pack Stogo Waves ersätter minst 500st engångs-munskydd!
Handtvätt eller maskintvätt 30°C efter ca var 10:e användning och
behandlingen håller minst 30+ tvättar. Munskydden är tillverkade av
100% återvunna material, REPREVE® polyester gjort av återvunna
PET-flaskor och de levereras i en biologiskt nedbrytbar förpackning.
ARTNR
PFMCLSB0 S/M lämplig för dam/ungdom
PFMCLSB01 L/XL lämplig för herr

ALL-DAY HANDSKAR
STOGO VIRAL-OFF ®
99:-

Nästan 80% av skadliga virus sprids via våra händer. Stogos unika
Antimikrobiella handske skyddar mot virus och bakterier på alla typer av
ytor. Återanvändbara - ersätter minst 500st engångshandskar.
Fungerar utmärkt att använda på touchscreens, t ex smartphones och
kassaskärmar. Tillverkade av återvunna material och levereras i en
biologiskt nedbrytbar förpackning.
ARTNR
PGLADSG01 strl XS/S
PGLADSG02 strl M/L
PGLADSG03 strl XL/XXL

PREMIUM VISIR
Visir skyddar dig och dina kollegor på arbetsplatsen. Utformad för
att skydda ögon, näsa och mun. Visiret täcker hela ansiktet och
är bekvämt utformat med väl tilltaget skumgummi, så att man kan
använda glasögon utan problem. En skyddande film på visiret,
vilket garanterar renhet före användning.
Kan rengöras med en fuktig trasa med desinfektionsmedel.
Utrymme för att skriva användarens namn på bandets framsida för
att säkerställa att visiret används av samma användare. Testat och
CE-certificerat i Sverige, EN166:2001
ARTNR
PFSBG01 Premium visir

35:-

MUNSKYDD
ARTNR 2100022E Munskydd 50st/frp 129:ARTNR 2100023E Munskydd 10st/frp 49:-

ARTNR

525900001

Andningsskydd Moldex FFP2

33:-

Hållbar och komfortabelt munskydd. Stark och hållbar
struktur, gör att masken behåller formen. Ställbart band
av gummi. Godkänd enligt EN 149:2001 och A1:2009.
Säljs i 20st/frp

Investera
i en trygg och säker
Stogo Viral-Off®
miljö för personal, gäster
• Eliminerar effektivt 99% av bakterier och virus
och
besökare.genom svensk ViralOff® teknologi
• Självrengörande
• Återanvändbara, ersätter engångsprodukter
• Eco-vänliga, tillverkade av återvunna material
• Stor global succé!

GOLVSTÄLL MED PEDALFUNKTION
2800:-/set

Golvstället har fotpedal för hygienisk dosering. Stabil
konstruktion, elegant design och enkel att rengöra.
Setet innehåller 4 st Soft Care Handdesinfektion 5L.
Varje dunk räcker till 4600 doseringar.
ARTNR
D1228788 Golvställ inkl. 4 st Soft Care 5L

HYGIENSTOLPE
1495:-

Komplett med touchfree dispenser och som kompletteras med
desinfektionsmedel. Enkel och säker att använda.
ARTNR
D1224249 Intellicare golvstativ med svart dispenser
TILLVAL
100938827 Soft Care Desinfektion IC 1,3liter (med alkohol) 129:100977078 Sure Instant Handdesinfektion IC 1,4liter (utan alkohol) 179:-

NITRILHANDSKAR
169:-

Opudrade engångshandskar i nitril.
100st/förp.

VINYLHANDSKAR

ARTNR
223535972 strl 7 S
223535980 strl 8 M
223535998 strl 9 L

Opudrade engångshandskar i PVC/vinyl.
100st/förp.

120:-

ARTNR
223536038 strl 7 S
223536046 strl 8 M
223536053 strl 9 L
223536061 strl 10 XL

Stogo Viral-Off®
• Eliminerar effektivt 99% av bakterier och virus
• Självrengörande genom svensk ViralOff® teknologi
• Återanvändbara, ersätter engångsprodukter
• Eco-vänliga, tillverkade av återvunna material
• Stor global succé!

YTDESINFEKTION I SPRAYFORM
- snabbt & hygienskt

Desinfektionsmedel i sprayform för alla hårda ytor. Spraya på
en mjuk trasa, papper eller direkt på ytan som ska behandlas.
Underlättar desinficeing av dörrhandtag, ledstänger, kranar.
Även perfekt för att desinficera plexiglasskydd vid kassadiskar
och liknande.
Låt dunsta eller torka med papper. Lämnar inga rester på ytan
och är helt doftfri.
ARTNR
30282 Activa Desi-Yt 170 ml 53:30284 Activa Desi-Yt 400ml 75:-

HANDDESINFEKTION

LIV DES 75
Etanolbaserad handsprit som används för att förebygga och förhindra smittspridning via händer.
ARTNR
30244 1 liter 40:C072 600ml med pump 45:30249 150 ml 23:-

LIV DES 85 GEL
ART.NR
C425 600ml med pump 45:30242 150 ml 23:-

SPRAYFORM - perfekt att ha med sig
Handdesinfektion med 70% alkohol. Effektiv mot både
bakterier och många virus. Perfekt att ha med sig.
Aerosolappliceringen gör det möjligt att enkelt komma åt
hela handen, även under naglar.
ARTNR
30290 Ocean Handdes Spray 75ml 45:-

YTDESINFEKTION
ARTNR
17230005 Des 72+ 5 liter 119:468-12 Liv Plus +45 1 liter 39:495-12 Dax 75+ 1 liter 36:-

DISTANSMATTOR

- för att minimera smittspridning
En matta som på ett enkelt sätt hjälper till att minska
smittspridning. De så kallade distansmattorna är en
tydlig påminnelse om att hålla tillräckligt avstånd i
butiker, på kontor etc. 90 x 200 cm. Finns i 2 olika
varianter.

ARTNR 79446
Matta 90x200 cm
”Keep distance”

795:-

ARTNR 79447
Matta 90x200 cm
”Keep distance” fotspår

795:-

RENGÖRINGSDUK
79:-/frp

Tålig och slitstark, av non-woven-material
med hög absorptionsförmåga. Hygienisk
ersättare till disktrasan. Godkänd för
livsmedelskontakt. Mått: 38,5 x 30 cm. 50
dukar/förp.

SPRAYFLASKA
29:-

Sprayflaska i plast. Pump av hög kvalitet med ställbart
munstycke och ergonomiskt greppvänligt handtag.
Volym: 0,6 liter. Graderad med skala i både millimeter
och procent.
ARTNR
430617 röd
430618 blå

ARTNR

90145 vit
194650 gul

TILLVAL:

Smidig hållare som kan monteras på vägg
eller placeras på en disk.
655100 Dispenser 49:-

CHICK MULTIDES
Motverkar smittspridning av bakterier och virus.
Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring och
desinficering av alla ytor där höga krav på hygien ställs.
Färdig brukslösning.
ARTNR
162160 0,5 liter 85:162263 5 liter 398:-

ENGÅNGSMOPP

För torr-/fukt- och våtstädning. 100st.frp.

TRYCKSPRUTA
Orion 6L Pro
795:-

ARTNR
19022 40 cm 129:19023 60 cm 129:-

6-liters tryckspruta komplett med
sele och handtag.
ARTNR
26027

STATIV LIFETIME
ARTNR
12314 40 cm 65:12316 60 cm 65:-

STÄDVAGN
Tripp 3
2495:-

Stabil basvagn. Generöst med plats
för material. Reglerbart handtag.
Plats för 2 stativ.
ARTNR
29882

SKAFT STÄLLBART
89:-

ARTNR
24050 100 - 170 cm.

DEBISAN DESINFEKT
299:-

Desinfektion och rengöring görs i ett moment.
Aktivt mot de flesta bakterier, mögel och svamp.
Koncentrat.
ARTNR
62530802

STÄDDUK
125:-

Tålig nonwoven-duk som kan användas flera gånger.
Kan användas både torr och fuktig. 33x30 cm.
ARTNR
20100 blå
201010 röd

ÅNGRENGÖRING
för rengöring utan kem

Desinficerar virus, bakterier och vägglöss
Genererar en torr ånga upp till 180 grader
Utan tillsats av kemikalier

POLTI CIMEX
9900:-

Effektiv lösning mot virus, bakterier. Kan användas på valfri yta
eller tyg och kan också riktas in i de mest dolda hörnen som är
svårast att behandla.
ARTNR 0234

POLTI VAPORETTO
6900:-

Den kompletta och naturliga lösningen för rengöring i hela huset.
Tack vare sin höga temperatur och upp till 5 bar tryck löser ånga från
Polti Vaporetto smuts, rengör ytor och eliminerar dammkvalster och
bakterier. Torr och kraftfull, den torkar omedelbart, lämnar inte ringar
eller rester.
ARTNR PVEU0085

POLTI MOPPY
1295:-

Tvättar och rengör alla typer av golv, den tar bort smuts och eliminerar
99,9% av bakterier och bakterier. Polti Moppy rengör även alla
ångtvättbara vertikala ytor (dörrar, skåpdörrar, kaklade väggar) med
hjälp av mikrofiberduken som enkelt samlar upp smuts.
ARTNR 0275

EN SÄKRARE OCH
TRYGGARE MILJÖ
Komplett hygienställ
för handdesinfektion

En säkrare och tryggare miljö
Tork Hygienställ för handdesinfektion

Tork Hygienställ
Tork Dispenser Flytande Tvål, S1
Stabilt och praktiskt hygienställ
Ett lätthanterligt hygiensystem för tvål
att placera där många rör sig. Gör
och handdesinfektion. Snabb och enkel
det enkelt att desinficera händerna
påfyllning. Monteras på vägg eller på
och visar även att företaget
Tork Hygienställ.
Stabilt
hygienställ
att placera där många Art.
rör sig.
bryr
sigoch
ompraktiskt
de anställdas
och
nr. 352084 Svart
Gör
det
enkelt
att
desinficera
händena
och
visar
även
att företaget bryr sig om de anställdas
besökarnas trygghet.
Rekommenderad
handdesinfektion:
och besökarnas
Passar i många olika sammanhang
och offentliga
utrymmen.
Passar
i mångatrygghet.
olika sammanhang
Tork Salubrin Gel Handdesinfektion, S1
och offentliga utrymmen.
Art. nr. 910106
Tork
S1
Art.
nr.Dispenser
511060
Ett lätthanterligt hygiensystem för tvål och handdesinfektion. Snabb och enkel påfyllning.

TORK HYGIENSTÄLL
1195:-

ARTNR 355284
TILLVAL:
Handdesinfektion S1 Salubrin Gel,
räcker till 1000 tryck/flaska.
6st/kartong.
ARTNR
910106 Salubrin Gel 75:-

KONTAKTA OSS!
Kundtjänst:
0383-76 31 70
order@kontorsspecial.se

