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ATLANTIDA TH KIDS 98911

04

06

Genanvendelig stofmaske til børn, 100% bomuld med 2 lag. Aftagelig 
næsejustering og 2 folder inkluderet, hvilket sikrer en bedre pasform 
til det område, der skal beskyttes. Komfortabel og åndbar maske, 
certificeret af CITEVE, med niveau 3 (70% CW 17553), der garanterer et 
niveau for partikelretention på 70% og et åndbarhedsniveau op til 15 l / 
min, over 25 vaskecyklusser. Velegnet til den generelle befolkning; det 
er ikke et medicinsk udstyr. Se informationsfolderen for anbefalinger 
om brug, pleje og rengøring. Leveres i polybag. Produkter med tryk skal 
vaskes ved en maksimal temperatur på 30 ºC. Stryg ikke udskrivning 
     Maske: 150 x 90 mm | Elastik (i samme stof som masken): 160 mm

OVERFØRSEL TRYK 50 x 20 mm

NYE PRODUKTER

Fra
DKK 23.02

2 SAFETY



Sublimation Mask Holder 75076

Sublimation Mask Holder Duo 75077

Sublimeringssnor med VELCRO® til at holde 
beskyttelsesmasken rundt om halsen. Skræddersyet Original 
Lanyards® lanyard i polyester med sublimering på den ene 
side. Alsidigt og praktisk produkt, der gør det muligt at holde 
alle slags beskyttelsesmasker gennem VELCRO®-systemet. 
Kan bruges med den ekstra sikkerhedslås. 
     15 x 750 mm

SUBLIMATIONS TRYK 15 x 750 mm
 

Sublimationssnor med VELCRO® til at holde 
beskyttelsesmasken rundt om halsen. Skræddersyet 
Original Lanyards® lanyard i polyester med sublimering 
på begge sider. Alsidigt og praktisk produkt, der gør det 
muligt at holde alle slags beskyttelsesmasker gennem 
VELCRO®-systemet. Kan bruges med den ekstra 
sikkerhedslås. 
     15 x 750 mm

SUBLIMATIONS TRYK 15 x 750 mm

Fra

Fra

NYE PRODUKTER

DKK 4.76

DKK 5.22
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KLINE 500 94923REFLASK 500 94913

06
06

500 ml alkoholbaseret håndrensning i PET-flaske med 
dispenser. Formulering med ca. 70% alkohol. Kosmetisk 
produkt. 
ø 85 x 150 mm

DIGITAL UV TRYK 40 x 20 mm

Flaske med dispenser i PE og PP. Kapacitet på op til 
500 ml, til genopfyldning og genanvendelige. 
ø85 x 150 mm

DIGITAL UV TRYK 30 x 10 mm

Fra

FraDKK 13,34
DKK 37,02
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SAFEEL 94918

KLINE 100 94920REFLASK 100 94912

KLINE 50 94919REFLASK 50 94911

10

1010 03

10

10

Flaske med flip top cap i PE og PP. Kapacitet 
på op til 100 ml, til genopfyldning og 
genanvendelige. 
ø35 x 100 mm

DIGITAL UV TRYK 60 x 15 mm

Flaske med flip top cap i PE og 
PP. Kapacitet på op til 50 ml, til 
genopfyldning og genanvendelige. 
ø38 x 123 mm

DIGITAL UV TRYK 50 x 15 mm

Sanitizing gel i 50 ml PET flaske med flip 
top cap. Formulering med ca. 70% alkohol. 
Kosmetiske produkt. Praktisk at tage og 
bruge overalt. 
ø35 x 100 mm

DIGITAL UV TRYK 50 x 15 mm

Sanitizing gel i 50 ml PET flaske med 
knap-system hætte. Formulering med ca. 
70% alkohol. Kosmetiske produkt. Praktisk 
at tage og bruge overalt. 
ø35 x 100 mm

DIGITAL UV TRYK 50 x 15 mm

Sanitizing gel i 100 ml PET flaske med flip 
top cap. Formulering med ca. 70% alkohol. 
Kosmetiske produkt. Praktisk at tage og 
bruge overalt. 
ø40 x 125 mm

DIGITAL UV TRYK 60 x 15 mm
Fra

Fra Fra
Fra

Fra

DKK 3,34

DKK 3,96
DKK 9,32

DKK 7,30
DKK 7,70
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MAURICE 94952

06

05

19

28

14

03

24
Silikone rem til transport med 
tre justeringsniveauer. 
20 x 139 mm

INGEN TILPASNING

Fra
DKK 0,74
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HEALLY 30 94924

SAFELOT 50 94916

HEALLY 50 94921

06

06

06

Håndrensende lotion i 50 ml 
PET-flaske med sprøjtehætte. 
Formulering med 75% alkohol. 
Anbefales som supplement til 
håndhygiejne. Praktisk at tage og 
bruge hvor som helst. Fremstillet i 
Europa. 
ø35 x 105 mm

KLISTERMÆRKER 48 x 45 mm

Spray renser i 50 ml PET flaske. 
Formulering med ca. 70% alkohol. Det er 
et kosmetisk produkt. Praktisk at tage og 
bruge overalt. 
ø35 x 115 mm

DIGITAL UV TRYK 40 x 15 mm

Spray renser i en 30 ml PET-flaske. 
Formulering med ca. 70% alkohol. Det er 
et kosmetisk produkt. Praktisk at tage og 
bruge overalt. 
ø30 x 105 mm

DIGITAL UV TRYK 30 x 10 mm

Fra

Fra

Fra

DKK 20,86

DKK 8,66

DKK 6,64
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WHIDY 94953

06

ABS og PP automatisk sæbe og desinfektionsmiddel 
dispenser med infrarød bevægelsesføler med hvid LED 
inde i beholderen og 330 ml kapacitet. Indeholder 4 
AAA-batterier. Leveres i æske. 
195 x 123 x 83 mm

PUDETRYK 15 x 15 mm

Fra
DKK 94,54
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CARISE 50 94914

CARISE 100 94915

REFLASK SPRAY 94910

SAFELOT 100 94917

06

10

10

06

Håndrensende lotion i 100 ml PET-flaske med sprøjtehætte. 
Formulering med 75% alkohol. Anbefales som supplement 
til håndhygiejne. Praktisk at tage og bruge hvor som helst. 
Fremstillet i Europa. 
ø38 x 150 mm

KLISTERMÆRKER 38 x 70 mm

Flaske med spray-system i PE og PP. Kapacitet på 
op til 100 ml, til genopfyldning og genanvendelige. 
ø38 x 145 mm

DIGITAL UV TRYK 70 x 15 mm

Håndrensende alkoholbase i 100 ml PET-flaske med flip top 
låg. Formulering med 75% alkohol. Anbefales som supplement 
til håndhygiejne. Praktisk at tage og bruge hvor som helst. 
Fremstillet i Europa. 
47 x 30 x 130 mm

KLISTERMÆRKER 38 x 65 mm

Håndrensende alkoholbase i 50 ml PET-flaske med flip-top 
låg. Formulering med 75% alkohol. Anbefales som supplement 
til håndhygiejne. Praktisk at tage og bruge hvor som helst. 
Fremstillet i Europa. 
38 x 28 x 105 mm

KLISTERMÆRKER 30 x 55 mm

Fra

Fra

Fra

Fra

DKK 16,40

DKK 19,38

DKK 4,62

DKK 23,84
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MANZONI 81212

BETA SAFE 81213

05

06

05

06 03

06 03 14 24 19

ABS kuglepen med antibakteriel behandling, ifølge ISO22196 
certificering, med metalclips. Blåt blæk. 
ø13 x 140 mm

DIGITAL UV 
TRYK 35 x 7 mm

ABS kuglepen med antibakteriel behandling, 
ifølge ISO22196 certificering, med metalclips. 
Blåt blæk. 
ø11 x 140 mm

PUDETRYK 50 x 7 mm

ANTIBAKTERIEL 
BEHANDLING

ANTIBAKTERIEL 
BEHANDLING

Fra

Fra

DKK 1,88

DKK 2,34
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LYZE 94922

05

05 04 03

Sanitizing gel i 50 ml PETG flaske med flip top 
cap og karabinhage. Formulering med ca. 70% 
alkohol. Kosmetiske produkt. Praktisk at tage og 
bruge overalt. 
45 x 120 mm

PUDETRYK 35 x 40 mm

Fra
DKK 9,32

11SAFETY



PROTEC 94928

10

PC beskyttelsesbriller designet til brug sammen med de fleste 
hverdagsbriller. Dens ramme er one-size-fits-all, behagelig og 
nem at justere. Linserne og sidebeskyttelsen gør dette personlige 
beskyttelsesudstyr modstandsdygtigt mod stød med lav energi 
(mekanisk modstandsdygtighed over for en påvirkning på 45 
m / s), nysen, støv og ridser på grund af ultraviolet stråling. 
Linserne indeholder et deformationsfrit synsfelt og en særlig 
overfladebehandling, der forhindrer dug ved brug. Det anbefales at 
vaske dem efter hver brug; Brug ikke alkohol. 
155 x 55 x 135 mm

PUDETRYK 7 x 7 mm

OVERHOLDELSE AF 
INTERNATIONALE 
STANDARDER: EN166

Fra
DKK 13,6412 SAFETYSAFETY



BACTOUT 98519

06

ABS- og pc-steriliseringsetui med kombination af UVC- og UVA-stråling, der 
muliggør eliminering af et bredt spektrum af bakterier. Æsken har 2 UV-
lysdøre inde med en total effekt på 2W og er specielt designet til eliminering 
af bakterier i hverdagens genstande, såsom: nøgler, telefoner, smartphones, 
masker, briller, fjernbetjeninger, smykker og andre små genstande. 
Effektivitet på 70% med kun 1 cyklus på 5 minutter og 99,9% med to 
cyklusser på 5 minutter. Den har en sikkerhedssensor, der slukker lamperne 
straks, så snart sagen åbnes. Toppen af   kassen inkluderer en trådløs 
hurtigoplader (10W) med 5V / 3A-indgang og USB type C-opladningsport. 
Inkluderer 1 meter kabel. Leveres i en gaveæske. 
210 x 120 x 55 mm | Indvendigt: 180 x 100 x 40 mm

SKÆRMTRYK 150 x 70 mm

Fra
DKK 195,38

13SAFETYSAFETY



HANDY SAFE 95048

03

14

05

19

06

ABS nøglering med antibakteriel behandling, i henhold til 
ISO22196 certificering. På grund af sin udformning, kan det 
bruges til åbne døre og dens spids tillader brug af knapper, 
såsom ATM eller elevatoren. 
69 x 38 x 5 mm

PUDETRYK 25 x 5 mm

Fra
DKK 2,96

14 SAFETYSAFETY



HANDY 95049

04

27

37

05

Aluminium nøglering med oplukker. På grund af 
sin udformning, kan det bruges til åbne døre og 
dens spids tillader brug af knapper, såsom ATM 
eller elevatoren. 
88 x 37 x 4 mm

PUDETRYK 30 x 6 mm

Fra
DKK 5,70
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INGRID I 92733

INGRID II 92734

03

06

05

04

06

03

06

03

Pose EVA for beskyttende maske med lynlås. 
200 x 125 mm

SKÆRMTRYK 120 x 45 mm

Pose EVA for beskyttende maske med lynlås. 
150 x 160 mm

SKÆRMTRYK 100 x 80 mm

Fra

Fra

DKK 3,30

DKK 3,02
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BLONDEL 94927

JULIPER 94925

04

05

05 03 04 19 06

06

03

PP tilfældet med 20 sæbe ark. Til brug, 
bare tilsæt vand med en sæbe ark og vask 
dine hænder. Kosmetiske produkt. 
70 x 43 x 16 mm

PUDETRYK 40 x 20 mm

Box med 10 alkoholbaserede vådservietter til 
rengøring og desinfektion hænder, overflader 
og objekter. Denne boks har en nøglering. 
Klude: 60 x 60 mm | Sag: 55 x 55 x 17 mm

PUDETRYK 40 x 30 mm

Fra

Fra
DKK 5,10

DKK 6,38

17SAFETYSAFETY



SANGER 98907

04

100% bomuld genanvendelig maske med antibakteriel 
behandling med 4-lags filter, 2 ydre og 2 indre ikke-vævet. 
Aftagelig næsejustering inkluderet. Komfortabel og åndbar 
maske, certificeret af CITEVE, med niveau 2, der garanterer 
et partikelretentionniveau på 92% og et åndbarhedsniveau 
op til 14 l / min, over 25 vaskecyklusser. Velegnet til den 
generelle befolkning; det er ikke et medicinsk udstyr. Se 
informationsfolderen for anbefalinger om brug, pleje og rengøring. 
Kan tilpasses. Leveres i polybag. Produkter med tryk skal vaskes 
ved en maksimal temperatur på 30°C. Stryg ikke trykket. 
Maske: 180 x 145 mm | Rørformede elastikker: 160 mm

OVERFØRSEL TRYK 50 x 20 mm

GENANVENDELIG TEKSTILMASKE

Fra
DKK 81,96

18 SAFETYSAFETY



ATLANTIDA TH 98909

03 03

06

04

Genanvendelig maske af 100% bomuld i 2 lag. Aftagelig 
næsejustering og 2 læg for en bedre pasform. Behagelig og let 
åndbar maske, niveau 3 CITEVE certificeret (70% CW 17553), 
partikelretention på 70% og åndbarhed på op til 15 l / min. Mere 
end 25 vask er garanteret. Ikke egnet til medicinsk brug. Se 
indlægssedlen for anbefalinger om brug, vedligeholdelse og 
rengøring. Leveres i en polybag. Produkter med tryk skal vaskes 
ved en maksimal temperatur på 30°C. Stryg ikke trykket. 
Maske: 180 x 100 mm | Elastik (i samme stof som masken): 
200 mm

OVERFØRSEL TRYK 50 x 20 mm

GENANVENDELIG TEKSTILMASKE

Fra
DKK 23,76 19SAFETYSAFETY



GRANCE 98908

0603

Polyester genanvendelig maske med 4-lags filter, 2 ydre og 2 indre ikke-
vævet. Næsejustering og 3 frontfolder inkluderet, hvilket sikrer en bedre 
pasform til det område, der skal beskyttes. Komfortabel og åndbar maske, 
testet af IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement), med et 
90% niveau (CWA 17553), der garanterer et partikelretentionniveau på 
97% og et åndbarhedsniveau op til 23 l / min. over 50 vaskecyklusser. 
Velegnet til den generelle befolkning; det er ikke et medicinsk udstyr. 
Se informationsfolderen for anbefalinger om brug, pleje og rengøring. 
Kan tilpasses. Leveres i polybag. Produkter med tryk skal vaskes ved en 
maksimal temperatur på 30°C. Stryg ikke trykket. 
Maske: 175 x 100 mm | Rørformede elastikker: 180 mm

OVERFØRSEL TRYK 50 x 20 mm

GENANVENDELIG TEKSTILMASKE

Fra
DKK 32,78

20 SAFETY



KONFORE 73392

331

Justerbar doming harpiks maske rem. Extender, der 
beskytter ørerne og tillader justering af elastikker op 
til 3 positioner for at sikre større komfort i tilfælde af 
langvarig brug af et beskyttende maske. Fuld tilpasning 
med farver og logo efter eget valg. 
180 x 25 mm

DOMING 180 x 25 mm

Fra
DKK 9,68

21SAFETYSAFETY



COVERBE I 98901

COVERBE SOCIAL 98900

24

24

Community Social Mask (ikke-kirurgisk) ideel til brug for 
den generelle befolkning. Lavet af ikke-vævet og ikke-vævet 
smelteblæst med tre lag. Brugervenlig maske med to 
elastikker, der kan fastgøres til ørerne og justeres ved næsen 
med klips Giver komfort gennem åndbart materiale, der ikke 
irriterer huden. Ikke-genanvendelig maske. 
Beskyttelse af det omgivende miljø mod partikler, der 
udsendes af maskebrugeren gennem PFE-filtreringskapacitet 
≥ 90% (EU-anbefaling: PFE ≥ 70%). Åndbarhed> 8 l / min og 
trykforskel <40 Pa / cm2. 
175 x 95 mm

INGEN TILPASNING

Kirurgisk maske ideel til brug for den generelle befolkning, 
sundhedspersonale og patienter. Lavet af ikke-vævet og ikke-
vævet smelteblæst med tre lag. Brugervenlig maske med to 
elastikker, der kan fastgøres til ørerne og justeres ved næsen med 
klips. Giver komfort gennem åndbart materiale, der ikke irriterer 
huden. Ikke-genanvendelig maske. Beskyttelse af det omgivende 
miljø mod partikler, der udsendes af maskebrugeren, sikres ved 
filtreringskapacitet BFE ≥ 95% og trykdifferens <40 Pa / cm2. 
Overholdelse af internationale standarder EN14683: 2019 eller 
EN14683: 2005 eller ASTM F2100 (USA). 
175 x 95 mm

INGEN TILPASNING

FÆLLESSKAB / SOCIAL MASKE

KIRUGISK MASKE TYPE 1

ENGANGS 
BESKYTTELSESMASKER

ENGANGS 
BESKYTTELSESMASKER

DKK 1,34

DKK 1,42
22 SAFETYSAFETY



COVERBE IIR 98903

COVERBE II 98902

24

24

Kirurgisk maske ideel til brug for den generelle befolkning, 
sundhedspersonale og patienter. Lavet af ikke-vævet og ikke-vævet 
smelteblæst med tre lag. Brugervenlig maske med to elastikker, 
der kan fastgøres til ørerne og justeres ved næsen med klips. Giver 
komfort gennem åndbart materiale, der ikke irriterer huden. Ikke-
genanvendelig maske. Sikring af beskyttelse af det omgivende miljø fra 
partikler, der udsendes af maskebrugeren gennem filtreringskapacitet 
BFE ≥ 98% og trykdifferens <40 Pa / cm2. Overholdelse af 
internationale standarder EN14683: 2019 eller EN14683: 2005 eller 
ASTM F2100 (USA). 
179 x 87 mm

INGEN TILPASNING

Kirurgisk maske ideel til brug for den generelle befolkning, sundhedspersonale 
og patienter. Lavet af ikke-vævet, ikke-vævet spunlaid og smelteblæst ikke-
vævet med tre lag. Brugervenlig maske med to elastikker til fastgørelse i 
ørerne og justerbar ved næsen med klips. Giver komfort gennem åndbart 
materiale, der ikke irriterer huden. Beskytter mod stænk og væsker. Ikke-
genanvendelig maske. 
Sikring af beskyttelsen af   det omgivende miljø mod partikler, der udsendes 
af maskebrugeren gennem filtreringskapacitet BFE ≥ 98%, trykforskel <60 
Pa / cm2 og stænkmodstandstryk ≥16 kPa. Overholdelse af internationale 
standarder EN14683: 2019 eller EN14683: 2005 eller ASTM F2100 (USA). 
179 x 95 mm

INGEN TILPASNING

KIRURGISK MASKE TYPE II

KIRURGISK MASKE TYPE IIR

ENGANGS 
BESKYTTELSESMASKER

ENGANGS 
BESKYTTELSESMASKER

DKK 1,42

DKK 1,64
23SAFETYSAFETY



FFP2

COVERBE FFP2 98904

06

Selvfiltreringsmaske FFP2 / KN 95 / N95 ideel til brug for den almindelige 
befolkning og sundhedspersonale som personlig beskyttelsesudstyr. Lavet 
af ikke-vævet, ikke-vævet smelteblæst og fem-lags varm luft, ikke-vævet. 
Brugervenlig maske med to elastikker, der kan fastgøres til ørerne og justeres 
ved næsen med klips. Giver komfort gennem åndbart materiale, der ikke 
irriterer huden. Vandtæt maske. Ikke-genanvendelig maske. Beskyttelse af det 
omgivende miljø fra partikler, der udsendes af maskebrugeren, og beskyttelse af 
brugeren mod de omgivende partikler gennem BFE-filtreringskapacitet ≥ 95% og 
TIL-trykforskel ≤ 8%. Overholdelse af internationale standarder EN149 + A1: 2009 
(EUR) eller GB 2626-2006 (Kina) eller 42 CFR 84 (USA). 
Foldede mål: 105 x 160 mm

INGEN TILPASNING

SELVFILTRERENDE MASKE FFP2

ENGANGS 
BESKYTTELSESMASKER

DKK 7,08
24 SAFETYSAFETY



EXTMASK 98910

28

06

05

04

03

10

Justerbar maskerem fleksibel PE. Extender, der beskytter ørerne og 
tillader justering af elastikker op til 4 positioner for at sikre større 
komfort i tilfælde af langvarig brug af et beskyttende maske. 
140 x 25 mm

SKÆRMTRYK 41 x 6 mm

JUSTERBAR MASKE REM

Fra
DKK 0,98

25SAFETYSAFETY
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