
Allt för arbetsplatsen!Skyddsprodukter!

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

Gäller t.o.m 2022-06-30



NITRILHANDSKAR  99:- 
Premium nitrilhandskar av absolut yttersta kvalitet med överlägsen elasticitet, 
hållbarhet och taktil känslighet, samt utmärkt slitstyrka och punkteringsmotstånd.  
 
Ergonomiskt utformade för perfekt passform och texturerade fingertoppar för 
förbättrat grepp i både vått och torrt. Ftalatfria och puderfria. 100st/förpackning 

PGLNICO2 Blå Storlek S  PGLNBIC02 Svart Storlek S
PGLNICO3 Blå Storlek M  PGLNBIC03 Svart Storlek M 
PGLNICO4 Blå Storlek L   PGLNBIC04 Svart Storlek L 
PGLNICO5 Blå Storlek XL

INTCO ENGÅNGSHANDSKAR 
Högkvalitativa engångshandskar från INTCO, världens största och ledande tillverkare 
av engångshandskar. INTCO Nitril, Synmax Hybrid, Vinyl och TPE är CE-certifierade och 
medicinsk säkerhetsklassade och godkända för livsmedelshantering.

VINYLHANDSKAR  39:- 
Kvalitetshandske i ett starkt, mjukt och smidigt vinylmaterial av främsta kvalitet. Mycket högt 
skydd, till maximal kostnads effektivitet, för ett stort antal olika användningsområden. Ergonomiskt 
utformade för bra passform. Ftalatfria och puderfria. 100st/förpackning

PGLVICO1 Storlek S  PGLVICO2 Storlek M 
PGLVICO3 Storlek L  PGLVICO4 Storlek XL

TPE-HANDSKAR  49:-  
Högkvalitativa handskar gjorda av extremt mjuk och stark termoplastisk elastomer, ett evolutionärt 
råmaterial av smidig plastfilm med mycket hög elasticitet. Fin mönsterstruktur för bättre grepp och 
taktil känslighet ger tillförlitlig prestanda för många olika användningsområden. Fria från ftalater och 
mjukgörare. Godkända för all typ av livsmedelshantering, även fet mat. Miljövänliga, samt låg vikt 
och liten volym för smidig förvaring. 200st/förpackning

PGLTICO1 Storlek S  PGLTICO2 Storlek M 
PGLTICO3 Storlek L   PGLTICO4 Storlek XL

SYNMAX NITRIL/VINYL HYBRIDHANDSKAR  79:-  
 
Innovativ mix av nitril och vinyl som utnyttjar båda materialens unika fördelar. Elasticitet och taktil känslighet är 
nästintill motsvarande som för traditionell nitril, och slitstyrka och hållbarheten är betydligt högre än för vinyl. 
Ergonomiskt utformade för perfekt passform och med mikrostrukturerad yta för förbättrat grepp. 100st/förpackning.
 
PGLSICO1 Storlek S  PGLSICO2 Storlek M 
PGLVICO3 Storlek L  PGLVICO4 Storlek XL



MUNSKYDD
 
2100022E Munskydd 50st/frp 59:- 
2100023E Munskydd 10st/frp 39:-
525900001 Andningsskydd Moldex FFP2 33:-

PREMIUM VISIR   
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. Testat och CE-certificerat 
i Sverige.
PFSBG01 Premium visir 35:-

MUNSKYDD STOGO VIRAL-OFF®  
2st/förpackning 185:- 
Antimikrobiella munskydd i tyg med kupad ansiktsformad design. Justerbara öronband 
och näsklämma för säker passform. 

Den innovativa ViralOff®-behandlingen självrengör munskyddet och eliminerar effektivt 
99% av bakterier och virus på mindre än 2 timmar.

Hand- eller maskintvätt 30°C efter var 10:e användning. Munskydden är tillverkade av 
100% återvunna material, REPREVE® polyester gjort av återvunna PET-flaskor. 

PFMWASB01 S/M passar för dam/ungdom 
PFMWASB02 L/XL passar för herr  

HAKVISIR  
Bekväma, smidiga, lättanvända hakvisir och som inte immar igen. Litet, 
nätt visir som är perfekt för arbete i vissa utsatta miljöer, restauranger, 
tandvård, frisörer och butiker. 
13710 Hakvisir 55:-



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! 

Investera i en trygg och säker 
miljö för personal, gäster  
och besökare.

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.

D1228788 Golvställ inkl. 4 st Soft Care 5L

HYGIENSTOLPE
 
Vid köp av 8 st refiller handsprit gel eller desinfektionsskum så får du ett 
golvställ komplett på köpet. Komplett med touchfree dispenser. Enkel och 
säker att använda.

• Skonsam handdesinfektion i gel eller skum-form
• Enkel och säker att använda med lägsta möjliga riskklass
• Godkända mot covid 19 enligt EN 14476
• Droppbricka medföljer
 
100938827 Soft Care Desinfektion gel 1,3 liter 139:-
100977078 Handdesinfektion SURE Instant 1,4 liter 199:-

Ingår: Intellicare hygienstolpe art.nr D1224249 och Hybriddispenser art.nr 
D7524180. Värde 1.495:-

x8 x8 



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:-

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

DEBISAN DESINFEKT
299:- 
Desinfektion och rengöring görs i ett moment. 
Aktivt mot de flesta bakterier, mögel och svamp. 
Koncentrat. 5 liter. 
 
62530802 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. 

162160 0,5 liter 85:- 
162263 5 liter 398:-



SPRAYFORM - perfekt att ha med sig

Handdesinfektion med 70% alkohol. Effektiv mot både 
bakterier och många virus. Perfekt att ha med sig i väskan. 
Aerosolappliceringen gör det möjligt att enkelt komma åt 
hela handen, även under naglar.

30290 Ocean Handdes Spray 75ml 45:-

HANDDESINFEKTION DAX CLINICAL
Etanolbaserad handsprit som används för att förebygga och förhindra smittspridning 
via händer. Återfuktande. Anpassad för kliniskt arbete inom vård och omsorg.  

724-12 Dax Clinical 1 liter 24:- 
722-15 Dax Clinical 600 ml 29:- 
721-24 Dax Clinical 150 ml 13:-

DAX ALCOGEL 
Effektiv mot bakterier och olika typer av virus. Lätt att  
applicera på händerna och som samtidigt återfuktar huden.
 
709-15 Dax Alcogel 85 600 ml med pump 38:- 
701-24 Dax Alcogel 85 150 ml 23:-

HANDDESINFEKTION

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.
  
430617 röd 
430618 blå



ÅNGRENGÖRING
för rengöring utan kem
Desinficerar virus, bakterier och vägglöss
Genererar en torr ånga upp till 180 grader
Utan tillsats av kemikalier

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.  

Art.nr 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.

Art.nr 0275

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.
 
Art.nr 0234



TORK HYGIENSTÄLL  
1195:-
Stabilt och praktiskt hygienställ att placera där många rör sig.  
Gör det enkelt att desinficera händena och visar även att företaget bryr sig om de anställdas 
och besökarnas trygghet. Passar i många olika sammanhang och offentliga utrymmen.

Tork Dispenser S1
Ett lätthanterligt hygiensystem för tvål och handdesinfektion. Snabb och enkel påfyllning. 

Art.nr 355284

TILLVAL:  
Handdesinfektion S1 Salubrin Gel, 
räcker till 1000 tryck/flaska.  
6st/kartong.

910106 Salubrin Gel 75:-

EN SÄKRARE OCH  
TRYGGARE MILJÖ
Komplett hygienställ  
för handdesinfektion

KONTAKTA OSS!

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


