Skydd och säkerhet
Vi erbjuder produkter som skyddar
och lösningar för en ren arbetsplats

Förkläde
Vi har kvalitetsförkläden både med lång- och kort ärm. Tillverkade i en mjuk och smidig kvalitet som håller användaren fräsch genom arbetspasset.
Förklädena är svensktillverkade och CE-märkta.
Art nr

Benämning

Antal

144090

Förkläde Transparent Med Ärmar & Knytsnören

60 st/fp

9319

Förkläde PE Vit utan ärm. 130x130 cm

40 st/rl

144090

9319

Munskydd
Munskydd är gjort för att fånga mikroorganismerna i utandningsluften från användaren och
skydda omgivningen från risken att få en infektion. Munskyddet skyddar även användaren från
synliga droppar och stänk från kroppsvätskor.
Skyddar ej mot luftburen smitta.
Vi har flera varianter, kontakta oss så berättar vi mer!

Välkommen att
kontakta oss på
0480-44 42 80 alt.
order@nybloms.se

Skydda dig rätt
med munskydd
och visir!
Vi har produkterna

Visir
Visir skyddar dig och dina kollegor på arbetsplatsen. Visiret täcker hela ansiktet och är
bekvämt utformat med tjockt skumgummi så att man kan använda glasögon utan problem.

Art nr
8060

Benämning
Visir 300x240mm Resårband

Antal
Säljs / st

8060

Säckar
Art nr
10140128

10140128

Benämning
”Risktvätt” 125L Gul m/tryck 70my”

Antal
10 st/rl

Desinfektion
För desinfektion av händer och ytor. Daglig användning ger ett fullgott skydd mot
virus och multiresistenta bakterier, t ex vinterkräksjukan, salmonella och listeria.

648004

Art nr

Benämning

648004

Ytdesinfektion Ysteril 4L

530373

Handdesinfektion AdHomeLine 75% 1L

530385

Handdesinfektion Dax Clinical 75% 1L

495

Ytdesinfektion Dax 75+ 1L

530373

530385

495

RENA YTOR - Med Ytdesinfektion

Ytdesinfektion
avlägsnar bakterier och
virus från ytor såsom
handtag, bord, bänkar mm.
Applicera på ytan som ska
rengöras, torka med ren
trasa eller låt lufttorka.

Mjukpapper och Tvål

513150

För att förebygga spridning av bland annat virus och bakterier är det viktigt
med god handhygien. Tvätta händerna i rikligt med tvål, torka torrt (gärna med
pappershandduk) och avsluta med att desinficera händerna med handsprit.

530616

Art nr

Benämning

513150

Pappershandduk Tork Advanced Soft Dekor H2 2-Lager

530616

Tvål Skum Tork Premium Mild S4 1L

530617

Tvål Skum Tork Premium Extra Mild S4 1L

511290

Toalettpapper Tork Advanced Mini Jumbo T2 2-Lager

513145

Pappershandduk Tork Advanced Singlefold Dekor H3

530617

513145
511290

Varningstejp, Skylt- och Informationsställ
Sedan Coronavirusets utbrott har myndigheterna kommit med många rekommendationer om säkerhet,
som att hålla avstånd till varandra på offentliga platser och i köer. För att påminna kunder om detta kan
du ge tydlig information med hjälp av varningstejp samt våra informationsställ.
Visa att du bryr dig om dina kunder och din personal!

Varningstejp
För markering vid kassaköer, vänthallar, trösklar, trappor, dörrposter m.m.
Art nr

Benämning

Antal

896778

Varningstejp etab 94 50mm x 33m Gul/svart

50 st/fp

Förhindra virusspridning med en skyddsskärm
Den skyddande skärmen möjliggör fortsatt personlig kontakt då den förhindrar spridning av virus. Den transparenta folien
är lätt att rengöra och kan enkelt bytas ut mot en ny så ofta det behövs. Skyddsskärmen kan enkelt vikas ut och placeras på
bord och diskar där du möter en annan person ansikte mot ansikte.

Skyddsskärm
Skärmen har vikbara sidor för att ge ett brett skydd. Alla tre ramar förses med
transparenta skyddsfolier med en tjocklek av 1 mm.
Art nr
100100

Benämning
Skyddsskärm Flexiframe Vikbara Sidor
70+30+30x100/85cm

Välkommen att
kontakta oss på
0480-44 42 80 alt.
order@nybloms.se

Vi har fler hjälpmedel!
A-STÄLL

2 ramar 70x100cm, dubbelsidig användning.

SKYLTSTÄLL

1 ram A3, dubbelsidig användning.

GOLVSTÄLL

1 ram 50x70 cm + 2 ramar 50x30 cm,
dubbelsidig användning.
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