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Et udvalg af nyheder

til professionelle



T-shirt Worksafe  
Unisex Add Classic Tee 
Art.gr.: HD85 
Worksafe t-shirt i behageligt bomuld.
Dobbelt krave med firlags ribkant for ekstra
holdbarhed og stabilitet samt nakke- og skulderstrop-
per der gør, at t-shirten holder sin pasform i lang tid.
 

Shorts Worksafe 
Perform Stretch Dame 
Art.gr.: DG93 
De stilrene stretchshorts er lavet i et lækkert 4-vejs stretch, 
der giver dig bevægelighed gennem hele arbejdsdagen. 
Stretchshortsene er fleksible at have på og har en rigtig god 
pasform med flere praktiske benlommer. 

Kvalitet Kvalitet
TIL PROFFS

Shorts Worksafe
Perform Stretch 
Art.gr.: LG06 
De stilrene stretchshorts er lavet i et lækkert 4-vejs stretch, 
der giver dig bevægelighed gennem hele arbejdsdagen. 
Stretchshortsene er fleksible at have på og har en rigtig god 
pasform med flere praktiske benlommer. 
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Jakke Unisex Add Fleece Jacket Worksafe
Art.gr.: BF74 
Fleecejakke fra Worksafe. Fleece i jakken giver varme og 
letter fugttransport.

Kombiner
FUNKTIONALITET MED DESIGN

Buks Worksafe 
Teknik Stretch Dame
Art.gr.: DG55 
Sorte teknikbukser i damemodel med diskrete kontrastsyninger. 
Bukserne kan lægges ned med en simpel opsprætning af sømmen 
i benene, syning er ikke nødvendig. Kan påføres med separate 
Worksafe hængelommer (5710400) med stropper. Knælommer 
til knæbeskyttere (Worksafe knæbeskyttere 5710040 & 5710050). 
Benlommer, tommestoklomme, baglommer og mobillomme. Buk-
serne har desuden kniv- og kuglepenlomme. D-ring i bæltelstrop.

Taljebukser Worker Worksafe Stretch Pant Herre
Art.gr.: DG41 
Sorte teknikbukser i herremodel med diskret kontrastsyning. 
Bukserne kan lægges ned med en simpel opsprætning af 
sømmen i benene, syning er ikke nødvendig. Hængelom-
mer (5710400) med bælte. Knælommer til knæbeskyttere 
(Worksafe knæbeskyttere 5710040 & 5710050). Benlommer, 
tommestoklomme, baglommer og mobillomme. Bukserne har 
desuden kniv- og kuglepenlomme. D-ring i bæltestrop.
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Nitrilbelagt nylonhandske Worksafe P30-106
Art.gr.: AR90 
En allround handske i strikket nylon med en belægning af nitril. Handsken egner 
sig til mange forskellige erhverv og arbejdsopgaver, fordi den er meget bruger-
venlig og har god fingerfølelse. En ventilerende overhånd giver en skøn komfort 
ved længere tids brug. Velegnet til: Montage-, entreprenør-, transport-, bilindu-
strien og pakkearbejde.

Montagehandske i kunstlæder Worksafe A100
Art.gr.: AR98 
Montagehandske der kan bruges til mange forskellige
arbejdsopgaver. Worksafe A100 er fremstillet i smidigt 
kunstlæder. Velegnet til: Opbevaring, pakning, samling, 
værksted og håndværk.

Montagehandske i kunstlæder Worksafe A100 PUC
Art.gr.: BD66 
Fleksibel montagehandske i PU med godt greb og god komfort, 
der egner sig til de fleste opgaver. Fingerspidserne på tommel-
finger, pegefinger og langfinger er i ledende PU, hvilket betyder, 
at handsken fungerer perfekt sammen med din smartphone 
eller tablet.

Grib sikkert
UANSET ARBEJDSOPGAVE

Montagehandske i gedeskind
Worksafe A10-111
Art.gr.: DA06 
Montagehandske i gedeskind af højeste kvalitet 
og tykkelse med et minimum af sømme i hånd-
fladen, forstærkede fingre og sømme. Worksafe 
A10-111 er handsken til de vanskeligste mon-
tageopgaver. Ekstra slidstærk men stadigvæk 
med den høje kvalitet og komfort, som kun det 
bedste gedeskind giver. Velegnet til: Montering, 
pakkearbejde, lagerarbejde, entreprenørarbejde, 
værksted og håndværk.
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På med handsken
TIL KRÆVENDE OPGAVER

Nitrilhandske uvex athletic lite ESD
Art.gr.: AA1356 
Uvex athletic lite ESD, certificeret i henhold til Oeko-Tex® Standard 100, er 
tynde og fleksible beskyttelseshandsker, der bruges til mekanisk præcisions-
arbejde. Nitrilskumbelægningen er kendetegnet ved meget god åndbarhed, 
høj fleksibilitet og sikkert greb. Den er certificeret efter DIN EN 16350 og kan 
derfor bruges i ESD og områder med eksplosionsfare. Uvex athletic lite ESD 
er velegnet til brug på alle gængse skærme, tablets og mobiltelefoner.

Svejsehandske Worksafe Weld 90-700
Art.gr.: LY17 
Svejse-, varme- og skærebeskyttelseshandske med 
blød og fleksibel håndflade i gedeskind, KEVLAR 
fiber, foret, 0,7 – 0,9 mm. Vand- og olieafvisende.

NYHEDNYHED

Skærebeskyttelseshandske uvex athletic D5XP
Art.gr.: AA1360 
Skærebeskyttelseshandsken uvex athletic D5 XP udmærker 
sig ved et meget højt niveau af skærebeskyttelse (D) og mate-
rialeforstærkning i tommelfingeren. Den behagelige pasform 
og elastikbåndet gør, at handsken sidder perfekt på hånden.    
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Gør rent
MED KVALITET

GENANVENDT  
GENANVENDT  

POLYETHYLEN
POLYETHYLEN

Plastsæk KBM 125L, 25 stk./rl.
Art.nr.: 2058253 

Plastsækken er lavet af coex genanvendt polyet-
hylen. Den nye generation af sække, der er produ-

ceret i tre lag. Tykkelsen svarer til en normal 50 my 
sæk. Den føles dog tyndere og vejer mindre, hvilket 

gør den til en mere miljøvenlig sæk, da du kan sende 
mere pr. transport.

KBM Pro Small
Rengøringsvogn 
Art.nr.: 2075191
Lille og handy rengøringsvogn 
til mindre rum. Udstyret med et 
ergonomisk og højdejusterbart 
håndtag. Udstyret med et beskyt-
tende 3-sidet affaldsposedæksel 
og affaldsposeholder, som letter 
udskiftning af en fyldt affalds-
pose uden at løfte. KBM Pro 
Small har en værktøjsholder til 
to skafter og udstyret med flere 
metalkroge.

KBM M-Line Microklud
Art.gr.: BJ10 
Rengøringsklud af ultrafine mikrofibre. Fås i fire farver, hvilket gør 
det nemt at farvekode forskellige rengøringsområder. Brug dem tørre 
eller fugtige. Kan bruges på alle typer overflader.

Moppesæt, Viskosemoppe & Skaft 
Easy Clean, Clean Floor Set
Art.nr.: 2101209  
Moppe i viskose og polyester med tele-
skopskaft i metal der passer til alle gulve.

Spand med twister til Svabb Easy 
Clean Twist & Clean
Art.nr.: 2101211 
Robust spand i slagfast plast til mopping.
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Giv dine ører
EN PAUSE

Moldex 7850 Spark Refill ørepropper 
Art.nr.: 2137249  
Alle PlugStations fra fremstillingsåret 2022 og frem kan åbnes og påfyldes 
med Spark ørepropper. Hver genopfyldning sparer 92% plastik.

Moldex 7061
Magnetisk fastgørelse 
Art.nr.: 2137248   
Udover beholdere med skruebeslag tilbydes nu 
også en version med seks stærke magneter til 
ophæng på metaloverflader.

PlugStation TouchFree til ørepropper
Art.nr.: 2137251   
Den sensorstyrede og batteridrevne dispenser leverer et par ørepropper 
ad gangen. Fuldstændig kontaktfri for maksimal hygiejne.

NYHEDER! NYHEDER! 
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Libresse Feminine Protection Starterpack
Art.nr.: 2128235  
Startpakke med sanitetsprodukter. Indeholder: 1 dispenser, 128 stk. Libresse 
tampon Diskret Normal, 150 stk. Libresse trussebeskyttere tynd, 56 stk. Libresse 
Binda Ultra +Wing, 4 stk. klistermærker med forskellige budskaber til at sætte på 
toiletdøren. Mål: H354 x B340 x D120.

Tork Salubrin Gel hånddesinfektion, 500 ml
Art.nr.: 2117910 
Tork Salubrin Gel Hånddesinfektion indeholder 70% (v/v) denatureret alkohol i 
henhold til WHOs anbefalinger. Ideel til håndrengøring hvor sæbe og vand ikke 
er tilgængeligt. Opfylder kravene i EN14476, EN1500, EN1276 og EN1650.
Fritstående pumpeflaske til fleksibel placering.

Tork Vådservietter 58 stk./pkt. til håndrengøring W14
Art.nr.: 2114728  
Vådservietter til praktisk og effektiv håndrengøring, når der ikke er vand 
til rådighed. Kvalitet på professionelt niveau – effektiv håndrensning.

Tork Flydende Sæbe S1 Premium Mild 1 l/1000 doser
Art.nr.: 2009704 
Tork 420501 Mild Flydende Håndsæbe er perfekt til al almindelig 
håndvask på kontorer, hoteller, restauranter og offentlige toiletter. 
En mild og cremet håndsæbe, der giver et rigt og cremet skum.

Bløde værdier
TIL HÅRDE KRAV

NYHED NYHED 
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Tork Papirhåndklæde Blød 2-lags Multifold H2
Art.nr.: 513039  
Tork 100288 hvid 2-lags papirhåndklæder af absorberende og 
blødt papir til skånsom og grundig håndtørring. Papirhånklæ-
derne passer i Tork Xpress® håndklædeholder Multifold H2 
dispenser til toiletter med middel besøgsfrekvens.

Art.nr.: 515428  
Tork 120145 1-lags centerrulle af 
aftørringspapir til enkle opgaver. 
Fungerer som et all-round papir, der 
er ideelt til områder med et højt for-
brug, og når prisen er en vigtig faktor.

Toiletpapir 2-lags Tork T4 
Retur Universal 64 rl./sæk
Art.nr.: 511210  
Et 2-lags perforeret toiletpapir af 
god kvalitet til system T4.

Bløde værdier
TIL HÅRDE KRAV

Tork Basic Aftørringspapir
1-lags Centerfremføring M2 6 rl.
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Håndkældepapir Toiletpapir

Art.nr.: 2046853 Katrin Plus Non Stop L 2
2-lags, hvid, B: 20,3, L: 34 cm
15 x 100 ark = 1500 ark / pkt.
30 pkt. / pall.

Art.nr.: 2063868 Katrin Plus Toilet Soft 285
3-lags, hvid, L: 35,6 m, B: 9,7 cm
285 ark, 42 ruller / pkt. (7 x 6 ruller)  
15 pkt. / pall.

Blødgørende, skånsom og hudvenlig hånddesinfektion. 
Trænger hurtigt ind i huden og giver en behagelig 
følelse. Markedets mest effektive desinfektionsgel til 
hænder. Anvendes som supplement til håndvask.

Små toiletruller af højeste kvalitet med ekstra blødt papir, 
der giver ekstra skånsom aftørring, absorptionsevne og 
styrke.

Blødt og stærkt papir med god absorptionsevne og høj 
kvalitet til skånsom aftørring. Kontrolleret forbrug, et 
papirhåndklæde ad gangen hvilket er hygiejnisk og 
reducerer forbruget.

Art.nr.: 2073491 Katrin Touchfree Soap Dispenser White
Art.nr.: 2073536 Katrin Touchfree Soap Dispenser Black 
500 ml, ABS-plast, H: 291, B: 105, D: 117 (mm), 1 stk. / pkt.

Berøringsfri sæbedispenser for den bedst mulige hygiejne. 
Patron og pumpe danner en lukket enhed, hvilket gør 
dispenseren mere pålidelig og bidrager til god hygiejne.
Nem at oplade og lavt energiforbrug. Drives af 4 C/LR14 
batterier (medfølger ikke).

Art.nr.: 2073545 Katrin Touchfree Hand Sanitizing Gel  
500 ml, 333 doser, 12 stk. / pkt.

Udstyr toilettet med miljøvenligt papir

Hygiejnisk sikkerhed 
med hånddesinfektion!
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Art.nr.: 2036429 Katrin Plus S Coreless
1-lags, hvid
L: 110 m, B: 20,5 cm
12 ruller / pkt., 18 pkt./ pall.

Art.nr.: 2036418 Katrin Plus XL 1200
1-lags, hvid
L: 1 110 m, B: 32 cm
1 rulle / pkt., 18 pkt.  / pall.

Art.nr.: 2030459  Katrin Plus XL 3 Blue
3-lags, blå
L: 370 m, B: 31 cm
1.000 ark, 1 rulle / pkt., 36 pkt.  / pall.

Art.nr.: 2037238 Katrin Plus M Coreless
1-lags, hvid
L: 280 m, B: 20,5 cm
6 ruller / pkt., 20 pkt. / pall.

Ekstra stærkt papir med god sugeevne. Perfekt 
til krævende aftørring og rengøring i forskellige 
industrier. Specielt god til olie, fedt, rengørings-
midler, opløsningsmidler og vand.

Ekstra blødt og stærkt aftørringspapir af 
højeste kvalitet til effektiv tørring. Rullen 
er uden hylse, der letter genopfyldningen 
af dispenseren. Velegnet til lavt til medi-
um forbrug i mere eksklusive offentlige 
miljøer.

Ekstra tykt og stærkt papir med en god 
sugeevne, som er ideel til forskellige 
industrier. Specielt god til olie, fedt, maling 
og vand.

Ekstra blødt og stærkt aftørringspapir af 
højeste kvalitet til effektiv tørring. Rullen 
er uden hylse, der letter genopfyldningen 
af dispenseren. Velegnet til lavt til medium 
forbrug i mere eksklusive offentlige miljøer.

Håndaftørring / Overfladeaftørring

Industriruller

Med nye fibre direkte fra 
skoven får du ikke kun 
det mest hygiejniske 
aftørringspapir, men også 
det mest holdbare.
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CEDERROTH 
FIRST AID STATION

CEDERROTH 
WOUND CARE  
DISPENSER

CEDERROTH 
FIRST AID KIT MEDIUM

Nu endnu mere veludstyret med 
Cederroth Soft Foam Bandage Beige
Cederroth Førstehjælpsstationen er førstehjælpsudstyrets basis.  
Den indeholder produkter til at håndtere flere typer skader og  
kan også nemt tilpasses forskellige behov for pleje.

Veludstyret førstehjælpskasse 
i tykt og slidstærkt materiale, 
der beskytter indholdet mod 
støv og fugt. Praktisk håndtag 
med justerbart burrebånd. 
Produkterne er pakket i 
gennemsigtige plast lommer, som 
giver et tydeligt overblik. Det er 
nemt at finde det rette produkt, 
når hvert sekund tæller. Plads til 
egne tilvalg.

CEDERROTH FIRST AID STATION
REF 51011026N 
Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm

2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare (REF 1910)
3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare (REF 1911)
1 (x2) Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
1 Cederroth Eye & Wound Cleansing spray, 150 ml (REF 726000)
1 Cederroth Soft Foam Dispenser inkl. 

Soft Foam Beige, 2 m x 6 cm (REF 51011019)
1 Salvequick Plåsterautomat inkl.
1 (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
1 (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
1 (x20) Salvequick Sårrens (REF 323700)
1 Cederroth Beskyttelsespakke (REF 2596)
1 Førstehjælpsinstruktion
1 Refill-nøgle

CEDERROTH WOUND CARE DISPENSER
REF 51011006 
Mål: L 20 X B 31 X H 16 cm 

1 (x 40) Salvequick Sårrens (REF 3227)
1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5 m (REF 51011010)
1 (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
1 (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
1 (x 21) Salvequick XL Tekstilplaster (REF 6470)
1 Refillnøgle

CEDERROTH FIRST AID KIT MEDIUM
REF 390101
Mål: B 29 x H 56 x D 12 cm 

1 Åndedrætsmaske (REF 2596)
2 par Handsker (REF 2596)
6 Salvequick Sårrens (REF 1880)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 Redningstæppe (REF1892)
1 Saks (REF 270002)
1 Cederroth 4-in-1 Blodstoppere (REF 1910)
1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppere (REF 1911)
1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
10 Salvequick Plastre (REF 1880)
4 Salvequick Maxi Cover (REF 658024)
1 Elastisk Bandage 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Førstehjælpsinstruktion

W
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Orkla (Wound) Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige  
Tel +46 (0)8 590 963 25, firstaid@cederroth.com, www.cederroth.com

Det meste du behøver for at  
klare mindre sårskader i én  
praktisk dispenser. Et godt  
supplement til Førstehjælps-
stationen. Indeholder Soft Foam 
Bandage Blue, et selvklæbende 
limfrit plaster, som også bliver 
siddende i vand.
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Fokus på
SIKKERHED

Halvmaske Basic pack Sundström SR 900
Art.nr.: 2103658  
Den nye basispakke indeholder 1 halvmaske SR 900 
størrelse M, 1 partikelfilter SR 510 P3 R, 5 forfiltre SR 
221, 1 forfilterholder, 1 renseserviet, 1 brugermanual. 
Pakket i praktisk opbevaringsboks Halvmaske SR 900 
i størrelse M Partikelfilter SR 510 P3 R beskytter mod 
alle typer partikler (støv, røg, tåge, spray, asbest) også 
bakterier, vira og radioaktivt nedfald. Forfilter SR 
221 beskytter hovedfilter mod for tidlig tilstopning af 
større partikler. 

Worksafe Cheetah 
Sikkerhedsbriller
Art.gr.: BG36 
Sikkerhedsbriller i moderne 
design med integreret brille 
og stel. Rigtig god pasform 
og ”øregreb”.

Worksafe Roofing Kit Faldsikringssæt
Art.nr.: 2123332  
Faldsikringspakke specielt tilpasset til at arbejde sikkert 
på flade tage samt skråtage med mindre hældning. Sættet 
indeholder helsele, reb med reblås og ankerløkke og leveres 
pakket i en rygsæk.

Klatrehjelm Kask Plasma AQ
Art.gr.: BG56 
Ventileret hjelm, der er specielt designet til professionelt 
arbejde og redning. For at montere et par høreværn er det 
nødvendigt at montere en adapter* til høreværn på hjelmen 
(ikke inkluderet). Udstyret med en speciel rødfarvet ring på 
en af stropperne til fastgørelse af hjelmen til en sele.
*Art.nr.: 2060835, Adapter Kask Plasma

FINDES I FLEREFINDES I FLERE
FORSKELLIGE FARVER!FORSKELLIGE FARVER!
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I KBMs sortiment finder du kemiske produkter, værktøj, rengørings-
vogne, mopper, mikroklude, affaldsposer og andet tilbehør.

Alt, hvad du har brug for, fra et enkelt mærke!



Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.
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