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En komplett leverantör av hygien- och produktionsrengöring
Det självklara valet för Er som vill ha en långsiktig och hög genomgående kvalitet av  
av servicetjänster. ”Inget jobb är för litet eller för stort för oss”
www.arenaserviceab.se

Rengörings- och desinfektionsmedel för hela livsmedelsindustrin
samt allt inom hygienutrustning och förbrukningsartiklar
En av Sveriges ledande totalleverantörer sedan starten1987 av kemi och utrustning av
kända märken till låga priser!
www.arenakemi.se

Proffs på Trycksprutor
Med mer än 30 års erfarenhet av branschen!
Besök gärna vår webbshop www.shop-sejsab.se
www.sejsab.se

Allt under samma tak
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Innehåll

Välkomna till Arenagruppen! 

Arena Kemi AB har glädjen att i år fira 35 års jubileum. 
Detta kommer vi att fira bl.a genom att göra kampanjer under 
hela året med många fina erbjudanden.

Vi har stor erfarenhet av rengöring inom livsmedels- och läkemedelsindustrin
och en gedigen kunskap om all rengöring och utrustning till livsmedelsindustrin. 

Arena är en rikstäckande s.k. fullsortimentsleverantör av framför allt rengöringskemikalier och 
desinfektionsmedel. Vi tillhandahåller även rostfri hygienutrustning, spol- och skumutrustning, 
desinfektionssystem, mikroanalys, entreprenadrengöring, personlig skyddsutrustning, utbildning 
och mycket annat.

Vårt huvudkontor och lager ligger i Skottorp. Vi arbetar inom en stor grupp produktionsgrenar: 
Slakterier, charkuterier, grönsaker, färdigmat, fjäderfä, fisk, mejeri, bryggeri, tvätterier m.m. 
Målsättningen är att alla produkter ska vara så effektiva som möjligt och på 
samma gång miljöanpassade.

Med vänlig hälsning

  VD
  Erik Rosén

Vi har Er 
hygienlösning!

Arena Kemi AB sätter hög prioritet på snabba leveranser för att erbjuda våra kunder bästa service. 
Vi erbjuder stor flexibilitet av leveranser mellan våra bolag med samleveranser och bokningar 
enligt våra eller kunds fraktavtal. Order före kl. 11:00 behandlas och skickas oftast samma dag.

Det går utmärkt att göra samleverans med annat gods (exempelvis trycksprutor från Sejsab). 
Priset är baserat på gällande valutakurser, fraktavgifter etc. Varje ändring därav kan medföra 
motsvarande ändring av priset. Vid hinder av leverans på grund av force majeure eller eljest till 
följd av omständighet utom vår kontroll äger vi rätt att häva köpet eller flytta fram leverans-
tiden. Varan tillhör säljaren tills den är till fullo betald. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga 
priser på grund av till exempel felskrivningar på hemsida eller tryckfel i katalog.

Samtliga priser är exkl moms.

      

Denna katalog är producerad av Arena Kemi AB In-House Production 2022
Johannes Kröger / Linnea Karlsson

Våra samarbetspartners
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COMBIKEPS soft med hårnät.
Flergångsmössa i olika färger. Tvättbar.

Färg: Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
Vit One size 160703 10 st 493:- (49,30:-/st)

Röd One size 160704 10 st 493:- (49,30:-/st)

Gul One size 160705 10 st 493:- (49,30:-/st)

Grön One size 160706 10 st 493:- (49,30:-/st)

Blå One size 160707 10 st 493:- (49,30:-/st)

BESÖKSET ”Allt i ett” 
Engångsprodukt. Bestående av följande:

1 x DM02 Vit polypropylen hårnät.
1 x DC01 Vit polyeten besöksrock.
2 x DF01 BLUE CPE-skoskydd.
1 x DK03 munskydd med dubbellager.

SKÄGGSKYDD (Non-woven)

Material: Polypropylen med elastik.
Färg: Vit.
100 st/förp, 10 förp/kart.

Storlek: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
One size 6204350 54:- (0,54:-/st) 540:- (0,54:-/st)

BESÖKSROCK (Non-woven)

Engångsprodukt.
Material: Polypropylen. Färg: Vit.
1 st/förp, 50st/kart.

Storlek: Art.nr: Pris/st: Pris/kartong:
One size 03271 21:- (21:-/st) 1050:- (21:-/st)

HYGIENMASK (med gummiband)

Material: Polypropylen, 3-skikts, Färg: Blå.
50st/frp / 1000st/kartong

Skydds- & EngångskläderSkydds- & Engångskläder

54 5

FÖRKLÄDE

Ekonomiska engångs polyetenförkläden i platt förpackning
Förklädena finns i olika tjocklek och längd för olika utföranden.

Material: Polyeten.
Färg: Blå.

Mått: Tjocklek: Art.nr: Antal: Pris:
130x 66 cm 0,035 mm FK6613 100 st /förp 600/ kart 220:- (2,20:-/st)

140 x 85 cm 0,05 mm 40713171 50 st /förp 250/ kart 116:- (2,32:-/st)

160 x 85 cm 0,05 mm 40713172 50 st /förp 250/ kart 120:- (2,40:-/st)

160 x 110 cm 0,1 mm 40713120 50 st /förp 100/ kart 233:- (4,66:-/st)

SKOSKYDD 

Engångsprodukt.
Material: Polyeten (CPE). Färg: Blå.
Storlek: One size.
1000 st/frp, 6 frp/kart.

Tjocklek Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
30 my SS-BLÅ30 215:- (0,43:-/par) 1 290:- (0,43:-/par)

VECKAD ENGÅNGSMÖSSA (Non-woven)

Engångsprodukt. Material: Polypropylen 
med elastik.Storlek: One size.
100st/förp, 10 förp/kart, 1 000st/kart

Färg: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
Vit DM01WC 47:- (0,47:-/st) 470:- (0,47-/st)

Blå DM01 BLÅ 47:- (0,47:-/st) 470:- (0,47-/st)

HELTÄCKANDE 
BESÖKSOVERALL (Non-woven)
Engångsprodukt. Material: Polypropylen. Färg: Vit.

ÄRMSKYDD 
Engångsprodukt. Material: Polyeten, Färg: Blå.
Ärmskydd 44 cm, blå, 50 par/förp, 20 frp/kart

Storlek: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
One size DA01B 55:- (1,10:-/par) 1100:- (1,10:-/par)

Storlek: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
One size DK01GLG 149:- (2,98:-/st) 2980:- (2,98:-/st)

Storlek: Art.nr: Antal/kartong: Pris/kartong:
L DC03L 100 st 1698:- (17:-/st)

XL DC03-XL 100 st 1698:- (17:-/st)

XXL DC03-2XL 100 st 1698:- (17:-/st)

Storlek: Art.nr: Antal/kartong: Pris/kartong:
One size VPACK1 10 st 840:- (84:-/st)
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VINYLHANDSKAR (GD14)
4,5 gram. Puderfria. 
Speciellt anpassad för livsmedel.

BLÅ NITRILHANDSKAR (GD20)
3,5 gram. Puderfria. Speciellt anpassad för
livsmedel, sjukvård och allmän industri.

BÄST

SÄLJARE

KEMSKYDDSHANDSKE, GUIDE 4011
Utmärkt motstånd mot lösningsmedel och oljebaserade 
kemikalier. Flexibel och bekväm med bra ventilation.
Längd 33 cm,Tjocklek 0,38 mm, Flockad insida, bra grepp
Livsmedelsgodkända.

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris förp:
M 223604684 12 par 395:- (29:-/par)

L 223536202 12 par 398:- (29:-/par)

XL 223536210 12 par 395:- (29:-/par)

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
8  (Medium) 620-8 10 par 585:- (58,50:-/par)

9  (Large) 620-9 10 par 585:- (58,50:-/par)

10 (X-Large) 620-10 10 par 585:- (58,50:-/par)

11 (XX-Large) 620-11 10 par 585:- (58,50:-/par)

TEGERA® 8800 INFINITY
Syntethandske, nitril, handflatedoppad, nylon, spandex,
15 gg, slät doppning, Cat. II, svart, gul, tål kontaktvärme
upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, för precisionsarbeten.
Egenskaper: Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla,
extra smidig, bra grepp, extra bekväm, extremt lätt.

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
7  (Small) 8800-7 6 par 165:- (27,50:-/par)

8  (Medium) 8800-8 6 par 165:- (27,50:-/par)

9  (Large) 8800-9 6 par 165:- (27,50:-/par)

10  (X-Large) 8800-10 6 par 165:- (27,50:-/par)

11 (XX-Large) 8800-11 6 par 165:- (27,50:-/par)

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
8 (Medium) 48-8 6 par 537:- (89,60:-/par)

9 (Large) 48-9 6 par 537:- (89,60:-/par)

10 (X-Large) 48-10 6 par 537:- (89,60:-/par)

11 (XX-Large) 48-11 6 par 537:- (89,60:-/par)

TEGERA® 48
Kemikalieskyddshandske, 0,60 mm nitril, diamant greppmönster, 
oflossad, Cat. III, grön, extra lång, latexfri, för allroundarbeten
Egenskaper: Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, 
bra grepp, bra passform, bekväm

 

TEGERA® 57
Läderhandske, varmfodrad, 1,0-1,2 mm oxnarv, bomull, fleece, Cat. II, 
förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten och 
arbeten i frys.
Funktioner: Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme.
ANVÄNDNINGSMILJÖER: Kalla miljöer.

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
8  (Medium) 57-8 6 par 1295:- (215,80/par)

10  (X-Large) 57-10 6 par 1295:- (215,80/par)

11 (XX-Large) 57-11 6 par 1295:- (215,80/par)

Showa 620
Kemikalieskyddshandske, 1,1* mm (*chem-layer) PVC
(Vinyl), heldoppad, sömlöst, sandad greppyta, Cat. III,
orange, för allroundarbeten.

TEGERA® 511
Läderhandske, 0,6-0,8 mm getnarv, bomull, Cat. II, vit, svart, förstärkta 
fingertoppar, resår 180°, för monteringsarbeten
Egenskaper: Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, 
bra passform.

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
8  (Medium) 511-8 12 par 477:- (39,80 /par)

9  (Large) 511-9 12 par 477:- (39,80 /par)

10  (X-Large) 511-10 12 par 477:- (39,80 /par)

11 (XX-Large) 511-11 12 par 477:- (39,80 /par)

12  (XXX-Large) 511-12 12 par 477:- (39,80 /par)

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris /förp:
S GD20S 100 st (10x100 st/kartong) 109:- (1,09:-/st)

M GD20M 100 st (10x100 st/kartong) 109:- (1,09:-/st)

L GD20L 100 st (10x100 st/kartong) 109:- (1,09:-/st)

XL GD20XL 100 st (10x100 st/kartong) 109:- (1,09:-/st)

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris /förp:
S GD14S 100 st (10x100 st/kartong) 49:- (0,49:-/st)

M GD14M 100 st (10x100 st/kartong) 49:- (0,49:-/st)

L GD14L 100 st (10x100 st/kartong) 49:- (0,49:-/st)

XL GD14XL 100 st (10x100 st/kartong) 49:- (0,49:-/st)

Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
M 223604684 12 par 345:- (28,75:-/par)

L 223536202 12 par 345:- (28,75:-/par)

XL 223536210 12 par 345:- (28,75:-/par)PRISSÄNKT
VARA
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SKYDDSGLASÖGON
(Heltäckande)

Förpackning: styckvis.

Art.nr: Pris:
3525086 49:- /st

SKYDDSGLASÖGON
(Enkla)

Förpackning: styckvis. Art.nr: Pris:
3525078 39:- /st

STICKAD VANTE  ”Styckarhandske tunn”

Material: Bomull, Polyester, Färg: Vit.
12 par/förp. 40 frp/ 480 par/kartong.

Storlek: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
One size 40530738 35:- (2,92:-/par) 1 400:- (2,92:-/par)

MJUK INNERVANTE

Material: Oblekt polyester/bomull. Passar som en inre 
handske, för att leda bort överflödig värme samt absor-
bera fukt. Färg: Vit, 27cm, storlek 10.
12 par/förp, 600 par/kart, 50 förp/kart.

Storlek: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
10 6011070 38:- (3,16:-/par) 1 709:- (2,84:-/par)

TEGERA® 484
Värmehandske, bomull, nitrilprickar, noppor, Cat. II, röd, vit, tål 
kontaktvärme upp till 250°C, godkänd för mathantering, extra lång, 
för allroundarbeten
Egenskaper: Slitstark, bra grepp
  
 
Storlek: Art.nr: Antal/förp: Pris/förp:
10  (X-Large) 484-10 6 par 370:- (61,70:-/par)

11  (XX-Large) 484-11 6 par 370:- (61,70:-/par)

SKYDDSVISIR

Uppfällbart visir av polykarbonat 
(Zekler 67PC200).
Huvudställning med justerbart hjässband.
Överensstämmer med EN 166, klass 1B9 
och EN 1731.

Förpackning: styckvis.
Art.nr: Pris:
380686618 305:- /st

SKYDDSGLASÖGON UVEX PHEOS CX2 9198.256

Ny uppdaterad version av den populära modellen Pheos. Samma sportiga 
design, goda passform och stora synfält. Behandlade linser som är imfria 
(minst 16 sekunder) på insidan, medan utsidan erbjuder extrem reptålighet och 
kemikalieresistens. Imskyddet är permanent även efter flera rengöringar 
Polykarbonatlinserna absorberar 100% av de skadliga UV-strålarna, är lätt att 
rengöra och mindre känsliga för smuts tack vare ´non stick´ nanoteknologin. 
100% metallfri. Mjuka inlägg i bågarna/skalmarna 
för bästa komfort och passform.

SKYDDSGLASÖGON UVEX I-WORKS 9194.171

En av uvex nyaste modeller med attraktiv och sportig design. Behandlade linser 
som är imfria (minst 16 sekunder) på insidan, medan utsidan erbjuder extrem 
reptålighet och kemikalieresistens. Imskyddet är permanent även efter flera 
rengörningar Polykarbonatlinserna absorberar 100% av de skadliga UV-
strålarna, är lätt att rengöra och mindre känsliga för smuts tack vare ´non stick´ 
nanoteknologin. 100% metallfri. Mjuka inlägg i 
skalmarna för bästa komfort.

STICKAD VANTE  ”Styckarhandske”

Material: Bomull, Polyester
Färg: Vit, Strl 10
12 par/förp. 30 frp/ 360 par/kartong.

Storlek: Art.nr: Pris/förp: Pris/kartong:
One size 40530719 42:- (3,50:-/par) 1260:- (3,63:-/par)

Art.nr: Pris:
2102893 129:- /st

Art.nr: Pris:
2102814 129:- /st

ZEKLER SKYDDSGLASÖGON ZEKLER 3

En enklare modell av skyddsglasögon med mycket god 
passform. Lins av polykarbonat
Båglös modell, Klartglas = UV385, HC = Repskyddad lins
HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

Art.nr: Pris:
3525078 33:- /st
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HÖRSELPROPP EAR SOFT SPÅRBAR

Den blåa Earsoft spårbar har alla fördelar med 
Earsoft samt en integrerad stålkula i proppen och 
en detekterbar snodd. Tillverkad av 
polyuretan. Idealisk för användning inom 
livsmedels- och processindustrin.
Överensstämmer med EN 352.1 frp á 200 par.

Art.nr: Pris:
012300228 2 095:- /pkt

HÖRSELKÅPOR

Komfortabla hörselkåpor finns med både medhörning och kom-
munikation för mer krävande bullermiljöer. Dämpningsnivå: Level 
2, Justerbar hjässbygel. Mjuk, utbytbar hjässkudde. Breda, 
komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar. 

Modell Beskrivning Art.nr: Pris:

Zekler 402 Ljuddämpning 380682096 202:- /st

Zekler 540 Sonic Medhörning 380682540 1 790:- /st

Zekler Sonic 550 För kommunikation 380682550 1 990:- /st

Art.nr: Pris:
525900103 1 820:- /pkt

HÖRSELPROPP STATION
Detekterbara öronproppar

Bekväma hörselproppar av PU-skum, lämpade att 
skydda vid långvarig exponering. Mjukt material 
som är lätt att applicera. Hörselproppar för livs-
medelsindustrin. Fullt spårbara 32 dB buller-
dämpning.Förpackningen innehåller 500 proppar
Väggfäste köpes separat
Överensstämmer med EN 352-2.

HÖRSELPROPP MED SNÖRE TRACER

En formgjuten propp, med tre mjuka, vändbara 
flänsar. En universal storlek som passar de flesta 
hörselgångar. En ingjuten stålkula i skaftet gör 
proppen detekterbar. Däremot är snodden ej 
detekterbar. Tillverkad av thermoplastmaterial.
Överensstämmer med EAN 352.
Säljes om 50/par.

Art.nr: Pris:
012300257 1 770:- /pkt

HÖRSELPROPP UVEX X-FIT

Engångspropp tillverkad i PU-material med mycket 
jämn dämpning. Innehåller ingen silicon.
Överensstämmer med EN 352.
1 Paket/ 200 par.

Art.nr: Pris:
616060908 582:- /pkt

VARNINGSSKYLT

Varningsskylt med två sidor;
”Städning pågår” och ”Våta golv”.
65 cm hög.

Förpackning: styckvis.
Art.nr: Pris:
17017 174:- /st

HALVMASK SUNDSTRÖM SR 100 M/L PREMIUM PACK

Förpackad i förvaringsbox för dammfri förvaring. 
Boxen innehåller halvmask SR 100 M/L, partikelfilter 
     SR 510 P3, gasfilter SR 217 A1, 5 st förfilter SR 221, 
 förfilterhållare, rengöringsservett och bruksanvisning.

Art.nr: Pris:
553390428 599:- /st

FILTRERANDE HALVMASK 1402V FFP2

Bekväm filtrerande halvmask i vikbar design. Nytt 
innovativt filtermaterial med mycket hög filtreringsef-
fektivitet, som samtidigt ger exceptionellt lågt and-
nings motstånd. Ändlöst, vävt resårband med resår-
stopper gör masken enkel att justera. Mjukt, följsamt 
hakparti för bästa passform. Utandningsventil (1402V) 
som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och 
koldioxid ger en komfortabel användning under hela 
arbetspasset.
Förpackning: 1 PKT á 15 ST.

Art.nr: Pris:
380680305 390:- /st

      SKYDDSHJÄLM UVEX PHEOS SK-R

• Tre inställbara ventilationsöppningar släpper in luft och bidrar 
till temperaturregleringen.

• Pannlampsfäste.
• Kortare brätte ger bredare synfält uppåt och mer rörelsefrihet.
• Rattjustering.
• Inställningsområde: 52-61 cm. Vikt 441 gram.
• Levereras med 4-punkts hakband.

Färg Art.nr: Pris/st
Vit 616059308 299:-
Gul 616059316 299:-

(Hjälmen finns även i : Blå, Svart, Grön, Orange, Röd)
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Sårtvätt

 Art.nr: 077100816 Pris: 41:- /st       

Första Hjälpen-tavla

 Art.nr: 077101095 Pris: 405:-     

Tavla i plast för väggmontage 
med de nödvändigaste 
delarna för sårvård och 
Första Hjälpen.

Lämplig för mindre utrymmen 
som t ex arbetsfordon.
Mått: B 25x H 40 x D 5 cm

Innehåll:
1 st förband universal blodstoppare 1910
3 st blodstopparen lilla 1911
1 st plåster plast Salvekvick 6036
1 st plåster textil Salvekvick 6444

Blodstoppare 4-IN-1

Stor 20 st Art. nr: 75056 1 070:- /kartong

Mini 30 st Art. nr: 75058 750:- /kartong

 

Plåster till Automater

Salvequick Textilplåster
Varje refill har 40 plåster. 6 refiller/ask. 
(24st 72x19mm och 16st 72x25 mm).

Salvequick Plastplåster
Varje refill har 45 plåster. (27st 
72 x 19 mm och 18 st 72 x 25 mm).

Salvequick Blue Detectable 
Varje refill har 35 plåster. Plåstren är 
detekterbara och upptäcks av de flesta 
metalldetektorer. Särskilt anpassad för
livsmedelsindustrin.

Texilplåster Art. nr: 077100709 240 st Pris: 235:-
Plastplåster Art. nr: 077100758 270 st Pris: 195:-
Blue Detect Art. nr: 077105010 210 st Pris: 429:-     
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Salvequick Sårtvätt

Innehåller 20 st sårtvättare/ask. 
För påfyllning av Första 
Hjälpen-station. Innehåller steril 
fysiologisk koksaltlösning.

Första Hjälpen

Cederroth Blodstoppare

Innehåller olika typer av 
förband för både sår och 
kraftiga blödningar.

Första Hjälpen-station

Första Hjälpen-station för 
arbetsplatser med risk för 
brännskador och/eller som 
hanterar livsmedel, t ex 
storkök, livsmedelsindustrin 
samt verkstad.
Cederroth Soft Foam 
Bandage Blue är ett elastiskt 
självhäftande plåster för 
maximal rörlighet.
Cederroth Burn Cover skyddar 
och lindrar smärtan vid mindre 
brännsår.
Salvequick Blue Detectable 
plåster är lämpliga vid 
hantering av livsmedel.
Mått: B 29 x H 56 x D 12 cm

 Art.nr: 077105014 Pris: 1 750:-     

Plåster på rulle

Plåster Soft Next

Ett tättsittande hudvänligt och 
elastiskt plåster på rulle. 
Fastnar ej i såret eller i hår. 
Mått: 6 cm x 4,5 m.

 Art.nr: 540100460 Pris: 132:- /st       

  Hållare för plåster

 Art.nr: 540100070 Pris: 412:- /st       

Hållare för Soft Next-plåster

Hållare/förbandsautomat för Soft 
Next-plåster. Lätt att montera och 
smidig att fylla på. Plåster 
medföljer ej.

Första Hjälpen-kit 

Robust och tåligt Första Hjälpen-kit i hårdplast med plåsterautomat på utsidan. 
Väskan skyddar mot stötar, damm och fukt. Tydlig översikt med bl.a. handskar, 
sax och andningsmask i locket. Röda refillappar signalerar när det är dags att 
fylla på. Signalfärger i grönt och gult gör väskan synlig på långt håll. Plats för 
ögondusch eller efter tillval.

Innehåll:
3 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910
4 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911
2 Cederroth Burn Gel Dressing 901900
2 Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm 666150
1 (x45) Salvequick Plastplåster 6036
1 (x40) Salvequick Textilplåster 6444
10 Salvequick Sårtvättare 1880
1 Eye & Wound Cleansing Spray 726000
3 Metalliserade kompresser 20 x 40 cm 1893
2 Fästnät 1893
2 Elastiska bindor 8 cm x 4 m 1882
1 Salvequick Cold Pack 219600
1 Andningsmask 2596
4 par Handskar 2596
4 Safety Hand Cleanser 2596
1 Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida 1892
1 Sax 270002
1 Pincett 1875
1 Första Hjälpen-instruktion  Art.nr: 077190315 Pris: 1 695:- 

Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt material som skyddar innehållet mot 
damm och fukt. Praktiskt handtag med justerbar kardborreband.
Transparenta plastfickor ger överskådligt innehåll. Plats för eget tillval.

Innehåll:
1 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910
1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911
1 Cederroth Burn Gel Dressing 901900
10 Salvequick Plåster 1880
4 Salvequick Maxi Cover 658024
1 Elastisk binda 8 cm x 4 m 1882
6 Salvequick Sårtvättare 1880
1 Andningsmask 2596
2 par Handskar 2596
2 Safety Hand Cleanser 2596
1 Räddningsfilt med reflekterande aluminiumsida 1892
1 Sax 270002
1 Första Hjälpen-instruktion  Art.nr: 077190313 Pris:    395:- 

  Vägghållare för ögonduschÖgondusch

 Art.nr: 75048 Pris: 246:-     

Cederroth 500 ml 2-pack

Innehåller 500 ml buffrad 
koksaltslösning. 
Utan konserveringsmedel för 
engångsbruk.

Cederroth Vägghållare 
för ögondusch 7200

Vägghållare för 500 ml 
ögondusch.

 Art.nr: 75049 Pris: 75:- /st       

Första Hjälpen-kit Cederroth X-large

Första Hjälpen-kit Cederroth Medium

PRISSÄNKT
VARA

PRISSÄNKT
VARA
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P&P Toilet Soft 85

• 2-lags vit nyfiber
• 280 g/rle, 85 m/rle
• 27 rlr/tfp
• 36 tfp/ppl

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
80910 85 m /rulle 10 cm 289:- /förp

Torkrulle Primo

• Vit nyfiber
• ca 7,2 kg/rulle
• 1 rulle/tfp, 42 tfp/ppl
• Fast hylsa, snabb absorptionsförmåga

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
83350 1 000 m /rulle 30 cm 279:- /förp

Handtowel Big Multifold 

• 2-lags vit nyfiber
• L: 32 cm, B: 20,6 cm
• 3000 st/tfp (25 x 120)
• 36 tfp/ppl, Multifold-handduk, 4-panel. 

Ekonomisk användning

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
226034 32 cm 20,6 cm 389:- /förp

P&P Lilltork Primo

• Vit nyfiber
• 0,5 kg/rulle
• 12 rullar/tfp, 36 tfp/ppl
• Hylslös

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
83507 115 m /rulle 20 cm 259:- /förp

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
83514 320 m /rulle 20 cm 298:- /förp

P&P Mellantork Primo

• Vit nyfiber
• 1,4 kg/rulle
• 6 rullar/tfp, 36 tfp/ppl
• Hylslös

Tork Reflex® 
Dispenser, M4

Centrummatad med 
arkmatning.
Höjd: 331 mm, 
Bredd: 255 mm, 
Diameter: 239 mm.

Art.nr: Färg: Pris:
473180 Turkos/Vit 298:- /st

Tork Reflex®
Avtorkningspapper, M4

Allround papper med 
integrerad slutindikator.
6 st rullar /tfp.

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
473242 300 m 19,8 cm 595:- /förp

Industriduk Fine

• 2-lags blå nyfiber och returfiber
• 2,65 kg/rulle
• 245 meter/rulle
• 2 rullar/tfp, 49 tfp/ppl
• Fast hylsa. Extra hög uppsug-

ningsförmåga och dryghet.

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
83319 245 m /rulle 30 cm 299:- /förp

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
1120 80 m /rulle 25 cm 545:- /förp

Art.nr: Pris:
100342 650:- /st 

Toapapper Gigant mellan

• Vit nyfiber
• 1,28 kg/rulle
• 6 rullar/tfp, 36 tfp/ppl

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
80664 380 m /rulle 10 cm 275:- /tfp

P&P Gigantbox Maxi

Exklusiv vit väggbox för Toa 
Gigantrullar. Material av hårdplast 
och med gedigen avrivningskant.
Stilren design. Försedd med siktremsa 
för bättre koll. Låsbar. Avsedd för artikel 80664.

Art.nr: Pris:
87461 305:- /st 

P&P Lillbox Vit

Exklusiv vit väggbox med kåpa av 
hårdplast och gedigen avrivningskant. 
Siktyta för bättre koll. Stilren design. 
Låsbar. Avsedd för: 83507

Art.nr: Pris:
87452 209:- /st 

P&P Mellanbox Vit

Exklusiv vit väggbox med kåpa av 
hårdplast och gedigen avrivningskant. 
Siktyta för bättre koll. Stilren design. 
Låsbar. Avsedd för: 83514

Art.nr: Pris:

87453 249:- /st 

Golvställ 

Golvstället är tillverkat i 
förzinkat stålrör. Avsedd 
för pappersrullar upp till 
43 cm bredd.Sågtandad 
avrivningskant.

Benämning: Art.nr: Pris:
Golvställ 87406 399:- /st

Benämning: Art.nr: Pris:
Golvställ 87405 297:- /st

Väggställ 

Kromat väggställ för stora 
torkrullar med en maximal 
bredd på 34 cm.
Sågtandad avrivningskant.

EnMotion
Papper Vit

Längd: 80m/rulle
Bredd: 25 cm
6 rullar/frp

EnMotion
Automatisk Pappershållare

Lämplig för matberedningsindustrin. 
EnMotion Water Resistant kan sprayas 
rent, vilket kombinerar förbättrad hygien 
Nyckelfunktioner och fördelar: En ultrahygienisk elektronisk 
dispenser som kan tvättas och spolas ner.
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Tork Xpress® 
Dispenser Multifold, H2

Höjd: 444 mm, 
Bredd: 302 mm, 
Diameter: 102 mm.

Art.nr: Färg: Pris:
552008 Svart 299:- /styck

552000 Vit 299:- /styck

Tork Xpress® Mjuk 
Multifold Handduk, H2

Mjuk och stark 
papperskvalitét med 
hög absorptionsförmåga. 
2 lager. 21 st buntar /tfp.
2 856 / 3 780 ark /tfp.

Art.nr: Paneler: Längd: Bredd: Pris:
120288 4 34 cm 21 cm 634:- /förp

120289 3 25,5 cm 21 cm 629:- /förp

Tork PeakServe® 
Continuous® Handduk, H5

En handduk i taget ger 
reducerad konsumtion och ökad 
hygien. 12 st buntar /tfp.
4 920 ark /tfp.

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
100585 22,5 cm 20,1 cm 549:- /förp

Tork PeakServe® 
Dispenser 
Continuous®, H5

Beröringsfri sensor.
Höjd: 730 mm, 
Bredd: 370 mm, 
Diameter: 101 mm.

Art.nr: Färg: Pris:
552508 Svart 1 490:- /styck

552500 Vit 1 490:- /styck

Tork Dispenser 
Mid-size Twin, T6

Höjd: 344 mm, 
Bredd: 184 mm, 
Diameter: 140 mm.

Art.nr: Färg: Pris:
557508 Svart 299:- /styck

557500 Vit 299:- /styck

Tork Mid-size
Toalettpapper, T6

Extra långt och kompakt 
toalettpapper. 
27 st rullar /tfp.

Art.nr: Lager: Längd: Bredd: Pris:
127530 2 100 m 9,9 cm 639:- /förp

Sopsäck Svart

En klassisk sopsäck med ett brett 
användningsområde. 25 st /rulle.

Papperskorgspåse Vit

En klassisk papperskorgspåse med ett 
brett användningsområde. 100 st /rulle.

Art.nr: Kapacitet: Mått: Antal: Pris:
V3011 30 L 520 x 580 x 0,12 mm 10  st rullar /kart 213:- /kartong

V4012 40 L 600 x 600 x 0,12 mm 10 st rullar /kart 229:- /kartong

Art.nr: Kapacitet: Mått: Antal: Pris:
S12550MF 125 L 750 x 1150 x 0,5 mm 6 st rullar /kart 218:- /kartong

S24070 240 L 870 x 1400 x 0,7 mm 8 st rullar /kart 295:- /kartong

Art.nr: Kapacitet: Mått: Antal: Pris:
KX125 125 L 750 x 1150 mm 6 st rullar /kart 316:- /kartong

KX240 240 L 870 x 1400 mm 9 st rullar /kart 369:- /kartong

Sopsäck Blå/Svart

Sopsäck/grovsäck anpassad för grovt 
avfall. Väldigt resistent mot vassa föremål 
tack vare sin tjocklek. 25 st /rulle.

Art.nr: Kapacitet: Mått: Antal: Pris:
B15KG 15 kg 450/350 x 550 x 0,02 mm 750 st /kart 485:- /kartong

B30KG 30 kg 680/450 x 700 x 0,02 mm 500 st /kart 650:- /kartong

Charkpåse Blå

Charkpåse för skydd av exempelvis 
livsmedel, så att det håller sig hygieniskt 
och fräscht.

Art.nr: Kapacitet: Mått: Antal: Pris:
B15KGRL 15 kg 450/350 x 500 x 0,02 mm 2 st rullar /kart 399:- /kartong

B30KGRL 30 kg 680/420 x 700 x 0,02 mm 2 st rullar /kart 610:- /kartong

Charkpåse Blå på rulle

Charkpåse på rulle för smidig 
hantering och förvaring. 15 kg = 375 st 
per rulle. 30 kg = 250 st per rulle.

Tork Matic® Blå
Handduk på rulle, H1

Högabsorberande och 
våtstarkt papper på rulle.
6 st rullar /tfp.

Art.nr: Längd: Bredd: Pris:
290068 150 m 21 cm 998:- /förp

Tork Matic® 
Dispenser, H1

Beröringsfri sensor.
Höjd: 368 mm, 
Bredd: 331 mm, 
Diameter: 206 mm.

Art.nr: Färg: Pris:
551108 Svart 1 250:- /styck

551100 Vit 1 250:- /styck
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Storlek: Färg: Längd: Diameter: Tjocklek: Art. nr: Pris:

Maxi Svart 110 meter 570 mm Standard 10171-1 439:- /st

Maxi Transparent 110 m 570 mm Standard 10170 439:- /st

Maxi Blå 110 m 570 mm Standard 10176-1 439:- /st

Maxi Grön 110 m 570 mm Standard 10175-1 439:- /st

Maxi Rosa 110 m 570 mm Standard 10177-1 439:- /st

Maxi Biogradable 80 m 570 mm 10320 638:- /st

Benämning: Mått: Art. nr: Pris:

Stand Maxi Classic 1055 x 570 mm 30070 679:- /st

Stand Maxi Classic Food 1055 x 570 mm 30116 1 285:- /st

Stand Dynamic Maxi Pedal 970 x 560 mm 34720 1 590:- /st

Longopac Bin Bullet Svart 860 x 380 mm 35100 1 569:- /st

Longopac Mini Wall 380 x 450 mm 31420 464:- /st

Longopac Stand Maxi Dynamic Inox Wire Base 950 x 510 mm 34715 1 995:- /st

Longopac Bin Multi 3 Mini Grå 1000 x 820 mm 36031 4 429:- /st

Sopsäckshållare

Longopac® Stand är ett säcksystem för effektiv avfallshantering. Finns i olika storlekar (mini, midi, maxi), 
design och material. Säcksystemen finns dessutom med olika tillbehör; med eller utan lock, pedal och hållare 
för buntband samt sax. Longopac® Stand finns även som vägghängd version. Vi visar ett urval från Longopacs® 
säcksystem, det finns flera olika sortiment av sopsäckshållare.

Longopac® från PAXXO är utvecklat för 
professionella användare världen över. Det 
är ett effektivt, klimatsmart och hygieniskt val 
jämfört med traditionella avfallssäckar. 
Longopac® är det innovativa säcksystemet som är 
användarvänligt och som passar alla branscher. 
För att se hela sortimentet, besök: www.paxxo.se

Vi är stolta över att kunna leverera högkvalitativa produkter från PAXXO. Företaget 

grundades 1980 i Malmö. Affärsuppdraget är att utveckla ett miljövänligt påssystem för rationell 

hantering av avfallsprodukter - Longopac®.

Det unika, oändliga påssystemet är baserat på ett tunt och starkt påsmaterial av treskiktspolyeten. 

Longopac och kringutrustning finns för industri, sjukhus, avfallshanteringsanläggningar och 

detaljhandeln. Det unika Paxxo Longopac®systemet möjliggör en smartare avfallshantering för en 

bättre arbetsmiljö för professionella användare världen över. Longopac är hygieniskt då byte och 

förslutning av säck sker från säckens utsida - ingen kontakt med avfallet.

Säckkassett

Longopac® säckkassett är hygienisk och smart då förslutning 
och byte av själva säcken sker från säckens utsida, så det inte 
sker någon kontakt med avfallet. Säckkassetten är tillverkad i 
3-skikts polyeten, vilket ger en låg åtgång på råvaror och hög 
styrka. Användandet ger både fördelar i tidssparande hantering 
och låg materialkonsumtion. Säckkassetterna finns i flera olika 
färger, storlekar och tjocklekar. Buntband medföljer vid 
beställning av säckkassett.

Mini Svart 60 m 357 mm Standard 149:- /st

Mini Transparent 60 m 357 mm Standard 10700 149:- /st

Mini Blå 60 m 357 mm Standard 10706 149:- /st

Mini Rosa 60 m 357 mm Standard 10707 149:- /st

Mini Biogradable 40 m 357 mm 10650 155:- /st

Maxi

Mini
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Vi är stolta över att kunna leverera högkvalitativa produkter från bl.a Arbesko och Bekina 
och Uvex. En skyddssko/stövel skall vara bekväm då man ofta tillbringar många timmar 
på arbetsplatsen i den. Den ska även ha ett fullgott skydd samt vara tålig och slitstark 
så att den går att använda flera år i rad. Hos Arena Kemi hittar du skyddskor med 
stålhätta eller tåhätta av aluminium eller komposit, spiktrampsskydd, stötdämpande 
innersula samt med vattenavvisande yta. 
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 Skor/ Stövlar Skor/ Stövlar

OXELÖSUND™ 701
Oxelösund™ 701 är en täckt skyddssko utvecklad för industri där heta
arbeten, t.ex. svets och vinkelslip, ingår. Den loaferliknande modellen
är vattenavvisande och lätt att hålla ren och torr även i riktigt tuff,
kemisk industrimiljö. Värmetåliga sömmar och detaljer samt en
nitrilsula som klarar 300 grader. Lätt aluminiumtåhätta och mjukt
spiktrampskydd.

TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat skinn. Sydd
med värmebeständig Nomex-tråd. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta.
FODER: Luftigt meshtyg, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD:
Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill,
med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av inläggssulan
Ortholite® X-40 och gelkudden Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt
spiktrampskydd. . SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S3, HRO, HI, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

OXELÖSUND™ 701
Oxelösund™ 701 är en täckt skyddssko utvecklad för industri där heta
arbeten, t.ex. svets och vinkelslip, ingår. Den loaferliknande modellen
är vattenavvisande och lätt att hålla ren och torr även i riktigt tuff,
kemisk industrimiljö. Värmetåliga sömmar och detaljer samt en
nitrilsula som klarar 300 grader. Lätt aluminiumtåhätta och mjukt
spiktrampskydd.

TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt, impregnerat skinn. Sydd
med värmebeständig Nomex-tråd. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta.
FODER: Luftigt meshtyg, slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen. FOTBÄDD:
Bindsula ”Flexboard by Arbesko” för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill,
med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av inläggssulan
Ortholite® X-40 och gelkudden Energy Gel® 2.0 i klacken för maximal
stötdämpning, exceptionell återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt
spiktrampskydd. . SLITSULA: Asymetrix Nitril – tålig, slitstark funktionssula i
värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S3, HRO, HI, SRC. STORLEKAR: 35-48 LÄST: Mycket rymlig.

1 698:-/par

SVARTÅ 895
Svartå 895 är en smidig och bekväm skyddssko med klassiskt, stilrent
utseende. Passar bra för den som jobbar inom lätt industri och
serviceyrken. Suveränt skön stötdämpning, återfjädring och
sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta mjukt spiktrampskydd och ESD-
funktion. Slitskydd på tån, och tålig, värmebeständig nitrilgummisula.

TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat skinn. Slitskydd
av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande
Cambrelle® i hälen FOTBÄDD: Bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet
framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet Kombination av Ortholite®
X-40 inläggssula och gelkudde i klacken för suverän stötdämpning, återfjädring
och svikt. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med
sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi, ger en
tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S3, HRO, SRC STORLEKAR: 35–48 LÄST: Mycket rymlig.

SVARTÅ 895
Svartå 895 är en smidig och bekväm skyddssko med klassiskt, stilrent
utseende. Passar bra för den som jobbar inom lätt industri och
serviceyrken. Suveränt skön stötdämpning, återfjädring och
sviktkänsla. Lätt aluminiumtåhätta mjukt spiktrampskydd och ESD-
funktion. Slitskydd på tån, och tålig, värmebeständig nitrilgummisula.

TYP: Skyddsskor KATEGORI: Skor OVANDEL: Fullnarvigt impregnerat skinn. Slitskydd
av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta. FODER: Luftig mesh, slitstark, snabbtorkande
Cambrelle® i hälen FOTBÄDD: Bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet
framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet Kombination av Ortholite®
X-40 inläggssula och gelkudde i klacken för suverän stötdämpning, återfjädring
och svikt. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. SLITSULA: SoftGrip med
sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi, ger en
tålig, slitstark funktionssula med mycket bra fäste. SKYDDSKLASS: EN ISO
20345:2011, S3, HRO, SRC STORLEKAR: 35–48 LÄST: Mycket rymlig.

Artnr: 895(XX)*
(XX)* = Er storlek

1 349:-/par

1.299:-/par

SKYDDSSANDAL 85808 UVEX 1 SPORT HYGIENE 
Modern, metallfri, ultralätt och flexibel skyddssandal med en överdel gjord av 
hydrofobt mikrofibermaterial som är lätt att rengöra och har minimalt antal 
sömmar för att minska kontaminering. 
Normal läst Tåhätta av komposit 
Storlekarna 35 till 40 har en damläst Tål tvätt upp till 30° C

Antalet sömmar är reducerat till minsta möjliga för att göra det svårare för 
smuts att få fäste. Tillverkade av syntetmaterial och därför lämpade för kromallergiker.
Samtliga material i sulan är fria från silikon, mjukgörande ämnen och andra 
lacklösande ämnen.

Artnr: 21172 (XX)*
(XX)* = Er storlek 35-52 

INLÄGGSSULA ARBESKO ORTHOLITE X40

• Utvecklats av Ortholite och representerar det senaste inom fotbäddsteknik.
• Konstruktionen bygger på en blandning av PU-skum och återvunnet 
        gummimaterial, vilket ger 40 % bättre återfjädrande verkan.
• Materialet har en öppen cellstruktur för effektiv fukttransport och ventilering.
• Anatomiskt utformat hälparti.

Artnr: X40(XX)*
(XX)* = Er storlek 35-48

149:-/par

Artnr: 701(XX)*
(XX)* = Er storlek
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ELKA Rainwear A / S grundades 1958 i Karup, Danmark och har sedan dess arbetat med 

produkter som kan stå emot naturens olika extremväder. ELKA:s största resurs är kunskap 

vilket innebär att de kan erbjuda högkvalitativa produkter med utmärkt funktionalitet. 

Vi har förmånen att ha ett bra samarbete med ELKA och kan därigenom erbjuda 

hela deras sortiment. 

ELKA arbetar med material som PU, 

PVC, nylon, polyester, mikrofiber och 

bomull. Produkterna är vattentäta 

och bekväma i material som andas, 

allt för att de ska klara av olika typer av 

yrkesmiljöer samt även de allra tuffaste.

För att se hela Elkas sortimentet 

besök gärna: www.elkarainwear.dk

Omtalade och beprövade produkter!

330:-/par

SKYDDSLOAFER
En prisvärd och bekväm sko med Stålhätta, Trampskydd, Dämpad sula
Antistatiska, Anatomiskt formad innersula.
Olje och Syrabeständiga, Foder med antibakteriella egenskaper

Halkbeständig 2-lagers PU-yttersula. 
Finns i storlekar: 36–46

ARBETSTOFFEL CLOGS
En mycket skön, säker och bekväm toffel, Färg: vit, Vadderad krage
Tvättbar upp till 30 ° C, Anatomiskt formad innersula
Foder av antibakteriellt tyg, Lämplig för HACCP, Avtagbar hälrem med resår
Antistatisk, olja- och syrabeständig,Halksäker 2-lager PU-sula
Finns i storlekar: 38–46. Tillverkad i Europa

790:-/par

740:-/par

BÄST

SÄLJARE

449:-/par

Artnr: 34607(XX)*
(XX)* = Er storlek 38-46

Artnr: 34631(XX)*
(XX)* = Er storlek 38-46

Artnr: 31810(XX)*
(XX)* = Er storlek

Artnr: 31820(XX)*
(XX)* = Er storlek

BEKINA® BOOTS STEPLITE X S4.
BEKINA® BOOTS STEPLITE X S4. Lätt och tålig PU-stövel med skön
passform, mycket rymlig läst, sula med bra halkmotstånd och hög
beständighet mot oljor, fett och gödsel. Tillverkad i Europa

TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummi- och PU-stövlar OVANDEL: Isolerande, 
lätt PU.SLITSULA: Extra tjock, välisolerande PU med grovt mönster. 
Hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Bra halkmotstånd. Stötupptagande 
klack. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, S4, CI, SRC. STORLEKAR: 36-48 
LÄST: Mycket rymlig. Stadigthälgrepp. 

BEKINA® BOOTS STEPLITE X S4.
BEKINA® BOOTS STEPLITE X S5. 
Lätt och tålig PU-stövel med skön
passform, mycket rymlig läst, spiktrampskydd, sula med bra
halkmotstånd och hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. Tillverkad i Europa

TYP: Skyddsskor KATEGORI: Gummi- och PU-stövlar OVANDEL: Isolerande, 
lätt PU. FOTBÄDD: Löstagbar innersula. Spiktrampskydd. SLITSULA: 
Välisolerande PU med grovt mönster. Hög beständighet mot oljor, fett och gödsel. 
Bra halkmotstånd.Stötupptagande klack. SKYDDSKLASS: EN ISO 20345:2011, 
S5, CI, SRC. STORLEKAR:
36-49 LÄST: Mycket rymlig. Stadigt hälgrepp.
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Rengörings/Regnklädsel, jacka
Finns i blå, vit, grön. Strl. XS-4XL

• Fast huva med snörning.  
• Tryckknappar krage och ärmar. 
• EN 14605 certifierad. 
• Rygglängd i strl. L - 70 cm. 
• 240 gr PU/nylon. 
• Vattenavvisande. Olje- och kylbeständig.  
• Resår i ärmarna.
 

Finns även i utförande med dragkedja Art.nr: 076600.

Rengörings/Regnklädsel, byxa
Finns i blå, vit, grön. Strl. XS-4XL

• Justerbara hängslen med Fix-lås. 
• EN 14605 certifierad. 
• Benlängd i strl. L - 73 cm. 
• 240 gr PU/nylon. 
• Vattenavvisande. Olje- och kylbeständig.
• Resår i benen.

Finns även i utförande med knäfickor Art.nr: 079904.

569:-/st

569:-/st

Arbetskläder
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Underställ tröja/byxa

169:-/st

Förkläde utan ärmar
Finns i blå, vit, grön.

349:-/st

819:-/st

Arbetskläder

Thermoväst
Finns i blå och vit.

229:-/st

Ärmskydd
Finns i blå och vit.

Thermojacka 
Svart

595:-/st

Thermojacka 
Finns i blå och vit. 
Strl. XS-4XL

• Mudd i ärmar och krage.
• Rygglängd i strl L – 78 cm. 
• 100 % Polyester 200 gr.339:-/st

Thermobyxa 
Finns i blå och vit. 
Strl. XS-4XL

• Elastisk resår i midjan. 
• Mudd i benslut.
• 100 % Polyester 200 gr.

237:-/st

FISHING XTREME Byxa
Finns i grön och orange. Strl. XS-5XL

• Justerbara hängslen med Fix-lås. 
• Dubbelsvetsade innersömmar
• Förstärkt i svetsade spänningspunkter
• EN 14605 certifierad. 
• Benlängd i strl. L - 73 cm. 
• 600 gr PU/nylon. 
• Tålig för olja och kyla.
• Vattenpelare: mm H20: > 20.000 mm

590:-/st

Art.nr: 160500 Art.nr: 161500

Art.nr: 077100E

Art.nr: 079900E

Art.nr: 177303

Strl. S – XL
• 600 g PVC/Polyester.
• Justerbara hängslen med fix-lås.
• Vattenavvisande. Olje- och kylbeständig.
• Längd i strl. L - 115 cm.

 Art.nr: 175809

127:-/par

One size
• 240 g PU/Polyamid.
• Olje- och kylbeständig.
• Resår i båda ändar.

Art.nr: 070300

Förkläde med ärmar

Strl. XS – 5XL
• 240 g PU/Polyamid.
• Elastiska ärmar.
• Fix-lås i ryggen.
• Olje- och kylbeständig.
• Längd i strl. L - 138 cm.

 Art.nr: 075902

Strl. XS – 5XL
• 100% Polyester 200 g.
• Dragkedja och innerficka.
• Längd i strl. L - 79 cm.

 Art.nr: 162500

Strl. XS – 5XL 
• Jacka i stretch med dragkedja.
• Ribbad krage och ärmar.
• Två fickor med dragkedja.
• 100% polyester 200 g.
• Rygglängd i strl. L - 73 cm.

 Art.nr: 160526010

Strl. XS – 5XL 
• 100% Polyester Cooldry®.
• 20% stretch.
• Lätt- och snabbtorkande material.
• Normal passform.
• Rygglängd tröja i strl. L – 74 cm.
• Innerbenslängd byxa i strl. L - 82 cm.

 Art.nr tröja: 104500
 Art.nr byxa: 102900
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KVALITET – ÄVEN EFTER MÅNGA TVÄTTAR! 

När Fristads arbetskläder är märkta med PRO, 
betyder det att produkten har testats enligt en 
speciell tvättprocedur och är godkänd för 
industritvätt enligt ISO 15797. Plaggen testas 
i några av Europas största tvätterier i 
samarbete med våra kunder. ISO 15797 är inte 
en standard som ett plagg kan certifieras för. 
Det är en speciellt framtagen testmetod för 
industritvätt där PRO-märkningen informerar 
om tvätt-proceduren. 
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LIVS ROCK 3003 P154

Kort rock med innerficka och 
reglerbara ärmslut. 

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
113841(XX)*
(XX)* = Er storlek.

415:-/st

Livs- och Hygienkollektion

LIVS LÅNG ROCK 3004 P154

Lång rock med innerficka, reglerbara 
ärmslut och sidsprund.

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
113840(XX)*
(XX)* = Er storlek.

459:-/st

LIVS SKJORTA 7000 P159

Skjorta med reglerbart ärmslut och 
sidsprund.

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
113842(XX)*
(XX)* = Er storlek.

359:-/st

Arbetskläder

Fristads har närmare 100-års erfarenhet i branschen av högkvalitativa 
arbetskläder med funktionell design. Vi har förmånen att bland annat 
kunna erbjuda deras livs- och hygienkollektion som är speciellt 
utvecklad för att klara olika miljöer där hygienkraven är avgörande. 
Kläderna är bekväma, slitstarka och klarar höga tvättkrav. Dessutom 
är kollektionen OEKO-TEX®-certifierad. 
 
    

Vi tillhandahåller alla Fristads produkter, se 
mer på www.fristads.com
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LIVS KORTÄRMAD SKJORTA 7001 
P159

Kortärmad skjorta med sidsprund. 

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
113843(XX)*
(XX)* = Er storlek.

329:-/st

LIVS PIKÉTRÖJA 7605 PM

Pikétröja med ribbstickad krage och 
knappslå med dolda metalltryckknappar. 

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: XS-4XL.

Art.nr:
114139(XX)*
(XX)* = Er storlek.

299:-/st

T-SHIRT 7603 TM

T-shirt med ribbstickad halskant. 

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: XS-4XL.

Art.nr:
114137(XX)*
(XX)* = Er storlek.

156:-/st

LIVS MÖSSA 560 P159

Mössa med hårnät och reglerbart 
kardborreband bak. 

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: Onesize.

Art.nr:
100451

83:-/st

Arbetskläder
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LIVS BYXA 2079 P154

Byxa med två framfickor med dolda 
tryckknappar och reglerbar midja med resår 
bak. Benficka och telefonficka med lock och 
dolda tryckknappar samt reglerbara benslut.

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
113839(XX)*
(XX)* = Er storlek.

439:-/st

LIVS BYXA 2082 P154

Byxa med resår och dragsko i midjan samt 
reglerbart benslut med metalltryckknappar. 

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
120008(XX)*
(XX)* = Er storlek.

329:-/st

LIVS BYXA 260 P154

Byxa med resår och dragsko i midjan samt 
två framfickor med dolda tryckknappar. 
En bakficka med lock och tryckknappar, 
tumstocksficka, stängbar benficka, 
telefonficka med lock och kardborrelås. 
Reglerbart benslut med tryckknappar.

Material: 65% polyester, 35% bomull.
Storlek: 2XS-4XL.

Art.nr:
122031(XX)*
(XX)* = Er storlek.

439:-/st

Arbetskläder
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Arbetskläder

30

Arbetskläder

VINTERJACKA VARSEL 4035

Vatten- och vindtät jacka med andas-funktion. Quiltfodrad. Avtagbar och 
reglerbar fodrad huva. Utrustad med bra fickor 
och reflexdetaljer.

Material: Airtech®, 100% polyester. 
Färg: Gul/Svart.
Storlek: XS-4XL.

Herr: Art.nr:
119626-196(XX)*
Dam:
131110-196(XX)*

(XX)* = Er storlek.

SOFTSHELL JACKA MED HUVA 7461

Vattenavvisande och vindtät med andas-
funktion. Stretchmaterial. Reglerbar huva. 
Reflexdetaljer på axlar. Lång dragkedja fram 
samt tre stycken fickor.

Material: 100% polyester.
Färg: Svart/Grå
Storlek: XS-3XL.

Art.nr:
129475-966(XX)*
(XX)* = Er storlek.

LÅNGÄRMAD T-SHIRT 7071

Långärmad T-shirt av mjukt och bekvämt stretchmaterial. Transporterar 
fukt, torkar snabbt och har UV-skydd. Bomull 
på in-sidan med kontrastfärg på axlar och i sidor.

Material: 45% polyester, 55% bomull.
Färg: Svart/Gul.
Storlek: XS-4XL.

Herr: Art.nr:
129025-982(XX)*
Dam: Art.nr:
129523-540(XX)*

(XX)* = Er storlek.

FLEECEJACKA 4004

Klassisk fleecejacka som är perfekt både som ytter-
plagg och mellanlager. Två framfickor och en bröst-
ficka med dragkedja. Bekväm modell med raglanär-
mar för bättre rörelsefrihet.

Material: 100% polyester, fleece. 
Färg: Svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr:
120960-940(XX)*
(XX)* = Er storlek.

995:-/st

485:-/stService- och arbetskollektion

Arbetskläder du behöver för arbeten inom bygg, hantverk, 
industri och service. Fristads har också ett brett sortiment av 
arbetskläder för dam, en kollektion de utvecklat i över 40 år.

T-SHIRT 7046

T-shirt av mjukt och bekvämt stretch-material. 
Transporterar fukt, torkar snabbt och har UV-skydd. 
Kontrastfärg på axlar och i sidor.

Material: 45% polyester, 55% bomull.
Färg: Grön. Storlek: XS-4XL.

Art.nr:
122396-796(XX)*
(XX)* = Er storlek.

235:-/st

SERVICEBYXA STRETCH 2700 PLW

Servicebyxa i slitstarkt och snabbtorkande material 
med hög komfort. Partier i 4-vägs stretch. Utrustad 
med fickor fram, bak och vid ben. Telefon- tum-
stocks- och pennfickor. Extra benupplägg.
Material: 65% polyester, 35% bomull.
Färg: Svart. Storlek: C40-C60.

Art.nr:
126515-940(XX)*
(XX)* = Er storlek.

945:-/st

UNDERSTÄLL 7416 UE

Set med tröja och långkalsong 
Transporterar fukt / Andasfunktion 
Snabbtorkande / Flatlocksstickade
detaljer i kontrastfärg.

Material: 100% polyester.
Vikt: 176 g/m².
Färg: F940 Svart
Storlek: XS-3XL

398:-/set

Art.nr:
127382-940(XX)*
(XX)* = Er storlek.

1 995:-/st

380:-/st
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Bild  Färg/Artikelnr  Beskrivning Pris

ll  71403
Ultrahygienisk golvskrapa, 400 mm.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

204:- /st

l l 71503
Ultrahygienisk golvskrapa, 500 mm.

+2 +3 +4 +5 +6

217:- /st

l l 71603
Ultrahygienisk golvskrapa, 600 mm.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

239:- /st

l l 71703
Ultrahygienisk golvskrapa, 700 mm.

+2 +3 +4 +5 +6

260:- /st

l l 77643
Golvskrapa m/utbyteskassett och 
vridled, 600 mm. 242:- /st

ll  77745
Utbytes kassett, 600 mm, Vit

+5 +9

109:- /st

l l 71253
Ultrahygienisk handskrapa 245 mm.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 

122:- /st

l l 70683
Golvborste 300 mm, Medium.

+2 +3 +4 +5 +6 +9 

198:- /st

l l 70473
High-Low Kombiskrubb, 265 mm, 
Medium.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

144:- /st

l l 31793
Sopborste, 410 mm, Mjuk.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 
222:- /st

l l 31743
Sopborste, 410 mm, Mjuk/Hård.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

222:- /st

l l 31943
Sopborste, 610 mm, Mjuk/Hård.

+2 +3 +4 +5 +6 +9 

273:- /st

l l 70413
Golvskrubb med vattengenom-
löpning, 270 mm, Mycket hård. 152:- /st

  

Koncept med färgkodning

Minimerar risken för smittspridning

Rengöringsredskap 
Vikan tillhör de hygieniska rengöringslösningarnas expert. 

Vi på Arena Kemi har förmånen att sedan många år tillbaka ha 
ett mycket bra samarbete med detta danska kvalitetsföretag och 
kan därigenom erbjuda hela deras sortiment med effektiva och 
hållbara produkter.
Vikan utvecklar och tillverkar rengöringsutrustning och metoder 
för professionell städning samt system för att säkerställa hög 
hygienisk standard, med ett brett produktval och ett ekonomiskt 
mervärde. Vikan ligger i fronten vad gäller produktutveckling och 
sätter standarden för rengöringsredskap och rengöringsservice 
med effektiva, ändamålsenliga och hållbara lösningar. 

För att se hela Vikans sortiment besök gärna www.vikan.se
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Bild  Färg/Artikelnr Beskrivning Pris

l l 53713
Flexborste för utvändig rengöring av 
rör, 530 mm, Mjuk. 277:- /st

l l 41923
Handborste med kort skaft 270 mm, 
Mjuk/splittade. 72:- /st

l l 70403
Fogborste, 225 mm, Mycket hård.

+2 +3 +4 +5 +6

140:- /st

l l 41953
Smal handborste med kort skaft, 
300 mm, Mycket hård. 30:- /st

l l 35873
Handborste 165 mm, Medium.

+2 +3 +4 +5 +6

57:- /st

l l 38903
Handborste L, 200 mm, Hård.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

85:- /st

l l 42373
Diskborste 280 mm, Medium.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

30:- /st

l l 44013
Detaljborste, 205 mm, Mycket hård.

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8  +77
36:- /st

l l 53703
Rörrensare ø 60 mm, 500 mm, 
Medium. 55:- /st

l l 53753
Rörrensare ø 10 mm, 500 mm, 
Hård. 42:- /st

l l 53763
Rörrensare ø 20 mm, 500 mm, 
Medium. 45:- /st

l l 53783
Rörrensare ø 40 mm, 500 mm,
Hård. 49:- /st

Rengöringsredskap / Vikan

35

Bild  Färg/Artikelnr  Beskrivning Pris

l l 53619
Borste för avlopp, 275 mm, Hård.

142:- /st

l l 70373
Tankborste, 205 mm, Hård. 

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

194:- /st

l l 38853
Rund Handborste, Ø110 mm, Hård.

+2 +3 +4 +5 +6 +7

95:- /st

l l 55003
Hållare för skurnylon, 235 mm.

+2 +3 +4 +5 +6 

226:- /st

l l 55103
Hållare för skurnylon, handmodell 
235 mm. 179:- /st

l l 5523
Skurpad, Hård, 245 mm
10 st/ förpackning.
Passar 5500X-3587X.

245:- /förp

l l 5524
Skurpad, Medium, 245 mm.
10 st/ förpackning.
Passar 5500X-3587X.

245:- /förp

l l 5525
Skurpad, Mjuk, 245 mm.
10 st/ förpackning.
Passar 5500X-3587X.

245:- /förp

l l 10133
Hygieniskt Väggupphäng, gummi-
bandshållare singelmodul, 82 mm. 119:- /st

l l 10113
Hygieniskt Hi-Flex Väggupphäng 
System, 420 mm. 212:- /st

l l 10123
Hygieniskt Väggupphäng, krok sing-
elmodul, 41 mm. 66:- /st

l l 10143
Hygieniskt Väggupphäng, krok 
dubbelmodul, 82 mm. 87:- /st

Rengöringsredskap / Vikan
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Bild  Färg/Artikelnr Beskrivning Pris

l l 29623
Ultrahygieniskt skaft
ø32 mm, 1500 mm. 154:- /st

l l 56013
Ergonomisk skyffel 
380 x 340 x 90 mm, 1310 mm. 431:- /st

l l 31033
Sopborste till sopset, 250 mm, 
Medium 92:- /st

l l 56623
Stående sopskyffel, 330 mm.

+2 +3 +4 +5 +6 +9

204:- /st

l l 29313
Aluminiumskaft, Ø22 mm, 840 mm.

+2 +3 +4 +5 +6 +9

63:- /st

  
l l 93053

Skumspruta inkl. strålrör, 1/2”(Q), 
1,4 Liter. 
(Nito koppling 5350SA3, 5351SA3 passar)

1029:- /st

l l 93013
Ergo skumspruta inkl. strålrör 1/2”,
2,5 liter.
(Nito koppling 5350SA3, 5351SA3 passar)

1 643:- /st

l l 93229
Spraypistol för används till spolning 
och rengöring. 305:- /st

l l 93243
Slagtålig gummibeklädd 
vattenpistol. 707:- /st

l l 93363
Varmvattenslang 1/2”, 
Längd 15meter. 1 140:- /st

ll     93325
Kallvattenslang 1/2”,
Längd 15 meter. 566:- /st

l l 9352
Vinklat strålrör, liten spridare, 1/2”, 
630 mm. 274:- /st

  
Rengöringsredskap / Vikan
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Rengöringsredskap / Vikan

Bild  Färg/Artikelnr  Beskrivning Pris

ll  56613
Sopset, stängbart med borste, 
370 mm. 473:- /st

ll  56873
Lock till Vikan-hink, 12 liter.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

79:- /st

l l 56863
Hink, 12 liter.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77+88

239:- /st

l l 53723
Rörborste Utvändig, Ø55 mm, 360 
mm, Medium. 88:- /st

l l 40133
Nylon Handskrapa, 100 mm.

+2 +3 +4 +5 +6

78:- /st

l l 40093
Rostfri Handskrapa, 100 mm.

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

118:- /st

     70105
Omrörare, Ø31 mm, 1190 mm, Vit

340:- /st

ll  701299
Omrörare m/hål, Metalldetekterbar, 
Ø31 mm, 1200 mm, Metall blå 455:- /st

l l 60003
Måttkanna, 2 Liter

+2 +3 +4 +5 +6 

126:- /st

l l 56703
Skopa, 2 Liter

+2 +3 +4 +5 +6

69:- /st

ll  559518 Grå sopset med plastskyffel, 985 
mm.

147:- /st

  



Bild  Färg/Artikelnr  Beskrivning Pris

ll   5361GA3 NITO 1/2” Hane x 3/4”-1/2”,
M22 inv. gänga.

73:- /st

ll   5350SA3 NITO 1/2” Hona x 1/2” slang.
(Passar Vikan Ergo skumspruta)

88:- /st

ll   53611A3 NITO 1/2” Hane x 1/2” utv. gänga + 
packning.

45:- /st

ll   6350SA3 NITO 3/4” Hona x 3/4” slang. 126:- /st

ll  53600A3 NITO 1/2” Hane x 1/2” slang. 35:- /st 

ll  63600A3 NITO 3/4” Hane x 3/4” slang. 44:- /st 

ll  5351SA3 NITO 1/2” Hona x 3/4” slang.
(Passar Vikan Ergo skumspruta)

96:- /st

ll  6364AA3 NITO 3/4” Hane x 1/2” utv. gänga 53:- /st

ll   5364AA3 NITO 1/2” Hane x 3/4” utv. gänga 44:- /st

ll   6362AA3 NITO 3/4” Hane x 1/2” - 3/4” slang 62:- /st
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Nito-kopplingar

3838

Bild  Färg/Artikelnr  Beskrivning Pris

ll   6360BA3 NITO 3/4” Hane x 1/2” slang 48:- /st

ll   63500A3 NITO 3/4” Hona x 3/4” inv. gänga 96:- /st

ll    5352NA3 NITO 1/2” x 3/4” utv. gänga 98:- /st

ll   53520A3 NITO koppling 1/2” x 3/4” inv.gänga. 97:- /st

ll  5350NA3 NITO koppling 1/2” hona x 1/2” 
utvändig gänga.

110:- /st 

ll  53500A3 NITO koppling 1/2” hona x 1/2” 
invändig gänga.

86:- /st 

ll  53490A8 NITO ring 3/4” utvändig gänga x 
1/2” invändig gänga.

20:- /st

ll  63610A3 NITO 3/4” Hane x 3/4” inv. gänga 64:- /st

ll  63750A3 NITO 3/4” ställbart rostfritt strålrör. 210:- /st

ll   63640A3 NITO 3/4” Hane x 3/4” utv. gänga 56:- /st

 

Original rostfria NITO-kopplingar i rostfritt stål AISI 316, med Viton O-ring och pack-
ningar - för temperaturer upp till 150 °. Dessa är lämpliga för kontakt med livsmedel 
och används mycket inom läkemedels- och verkstadsindustrin samt livsmedelsindustrin.
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Städtillbehör

40

Städtillbehör

 StålbollarSvinto

Moppstativ

Moppstativ 40 cm Art.nr: 374218 134:- /st

Moppstativ 60 cm Art.nr: 374318 160:- /st

 Art.nr: 38013  Pris: 249:-     

Tvålimpregnerad stålull för 
en mycket effektiv rengöring 
på de flesta ytor.
-Repar ej -Miljömärkt med 
Bra miljöval -
2 kg per förpackning

Stålboll för grovrengöring 
av diskgods. Mjuk och 
formbar boll av rostfri metall 
60g.

(Kan repa mjuka metaller)

 Art.nr: 38018  138:- / frp (10 st)      

Moppstativ med kardbor-
refäste. Lämplig för golv, 
väggar och tak. 
Kombineras med Vikans 
mopp och klickskaft.

Teleskopskaft Wettex Classic Diskduk

Microduk

Skurnylon

Skursvamp

Sopborste/Skyffel

Sopborste Art.nr: 23168 55:- /st

Skyffel Art.nr: 23169 70:- /st

Sopborste med stomme av poly-
propylen.Tagelblandning i borsten 
och aluminiumskaft. Sopskyffel av 
plåt. Gummilist på framkanten och 
skaft av aluminium. 

Biologiskt nedbrytbar och 
komposterbar diskduk. 
Allmän rengöring, kök, 
toaletter och sanitet. 
Storlek: 18 x 20 cm.

Röd Art.nr: 20004 41:- /frp (10 st)

Blå Art.nr: 20002 41:- /frp (10 st)

Stabil och greppvänlig svamp 
för rengöring av hårt 
smutsade ytor. 
Mått:155x70x45mm.

Vit Art.nr: 02069900 26:- /frp (5 st)

Grön Art.nr: 02101213 26:- /frp (5 st)

Vit (utan slipmedel) Art.nr: 21007 37:- /frp (10 st)

Grön (med slipmedel) Art.nr: 21009 37:- /frp (10 st)

Skurnylon, MAX, 
15 x 22 cm, vit, grön.
10 st /förp.

Microduk MAX, 32 x 32 cm, 
10 st /förp

Röd Art.nr: 20907 109:- /frp (10 st)

Blå Art.nr: 20903 109:- /frp (10 st)

 Art.nr: 290100  Pris: 89:-      

Teleskopskaft klick, 
aluminium, 990 - 1830 mm, 
Ø26 mm, svart. Passar till 
alla Vikans moppstativ.

Måttkannor

Mätkannor i hög kvalitet tillverkade av polypropen 
med mätstreck. Kannorna tål både syror och 
alkaliska kemikalier.

fr. 129:-/st

Fatkran

Fatadapter

 Art.nr: 90-ENG002  Pris: 295:-      

Fotdispenser för handdesinfektion

Art.nr: 70710

Lämplig för alla desinficerings-
geler. Stor kapacitet tack vare 
5 liters dunk.
Genomsnittlig dos levererad av 
dispensern: cirka 3 ml.

• Infoblad kan lätt appliceras
• Höjd 1172 mm
• Bredd 350 mm
• Vikt utan dunk 6,5 kg

2 495:-/st

Kran för enkel och snabb 
tömning av fat. Fatkranen är 
försedd med 2” BSP-gänga 
och tätning. Den är tillverkad i 
stryktålig plast.

Blå Art.nr: 10136 UG Mauser / IG 2´ BSP 99:- /st

Orange Art.nr: 10158 UG Tri-sure 56 x 4 2  ́/ IG BSP 2” 99:- /st

Svart Art.nr: 10139 UG Mauser / IG´2 99:- /st

Längd: Art.nr: Pris/st
1 Liter 42283066 129:-
2 Liter 42283072 149:-
3 Liter 42283078 169:-
5 Liter 42283084 239:-

PRISSÄNKT
VARA

Hävertpump för fat

Art.nr: 31529

Beständig mot oljor, alkalisk 
kemi. Standard fatgänga 58 
mm. Sugrör: 85 ± 5 cm. 
Böjligt utloppsrör: 120 cm. 
Kapacitet: 21 l/min. 

199:-/st

Mikrofibermopp
Svanenmärkt mikrofiber-
mopp för torr- och fukt-
moppning av lätt till normalt 
smutsade golv. Moppen kan 
med fördel för-impregneras 
för effektivare städ-ning. 
Klarar minst 500 tvättar.

Mopp, 40 cm Art.nr: 177400 362:- /frp (5 st)

Mopp, 60 cm Art.nr: 177600 480:- /frp (5 st)
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Tillbehör och reservdelar

Automatisk Slangvinda

Art.nr: 80214

Koppling

155:-/st

Art.nr: 80213

Koppling

155:-/st

Rostfri snabbkoppling. 
Hane, utvändig gänga 
1/2”.

Rostfri snabbkoppling. 
Hane, invändig gänga 
1/2”.

Automatisk slangvinda: Art.nr: Pris:

Exklusive 1/2” slang på 25 m 7002293 6 500:-

Inklusive 3/4” slang på 20 m 828615 13 745:-

fr. 6 500:-/st

Swivel

Art.nr: 85205

Nippel

99:-/st

Rostfri nippel 1/2” x 1/2”.
Sexkantig, utvändig gänga.

Slang

Slang för livsmedelsindustrin med pressade rostfria 
kopplingar och invändig gänga. Lämplig för varma 
och kalla vätskor. Tål temperaturer upp till 70 °C 
och ett maxtryck på 50 bar. Finns både som 1/2” 
och 3/4” slang.

Längd: Art.nr: Pris:
10 meter ARENA10 1 470:-
15 meter ARENA15 1 760:-
20 meter ARENA20 2 170:-
25 meter ARENA25 2 590:-
30 meter ARENA30 2 950:-

Swivel i rostfritt stål. Invändig 
1,2” gänga x utvändig 1,2” 
gänga.

Art.nr: 80211

330:-/st

Art.nr: 80209A

Spolrörskit

1 850:-/st

Art.nr: 86400

Spoldysa

395:-/st

Rostfri spoldysa på 70 mm. 
Flöde: 15-30 L/min. 
Maxtryck: 20 bar.

Art.nr: 87074

Skumdysa

535:-/st

Rostfri skumdysa på 80 mm. 
Flöde: 50-150 L/min.
Maxtryck: 20 bar.

Set med spolrör på 650 mm, 
väggupphängning och tre 
dysor. En spoldysa, 
en skumdysa och en 
desinfektionsdysa medföljer.

Art.nr: 86401

Spoldysa

395:-/st

Rostfri spoldysa på 70 mm.
Flöde: 0-50 L/min. 
Maxtryck: 20 bar.

Art.nr: 80201

Desinfektionsdysa

395:-/st

Rostfri desinfektionsdysa på 
70 mm. Flöde: 25-30 L/min. 
Maxtryck: 20 bar.

Art.nr: 03020112

Snabbkoppling

378:-/st

Snabbkoppling i rost-
fritt stål. Hona, utvändig 
gänga 1/2”. Maxtryck 300 
bar.

Art.nr: 03020212

Snabbkoppling

374:-/st

Snabbkoppling i rost-
fritt stål. Hona, invändig 
gänga 1/2”. Maxtryck 300 
bar.

Muff

Art.nr: 80000

Rostfri Muff,  1/2”

69:-/st

O-ring Set

Art.nr: 07050112SET

42:-/st

O-ring Set, EPDM, 
Snabbkoppling Hona 

fr. 1 470:-/st
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DoseringspumpSpraymunstycke

Art.nr: 10111
37:-/st

Art.nr: 10108

Spraymunstycke i plast för 1 
liters flaskor.

10:-/st

Doseringspump i plast för 
5 liters dunkar.

Doseringspump

Art.nr: 10114

Doseringspump i plast för 
20 liters och 25 liters dunkar. 
Alkalitetstålig.

237:-/st

Tappkran

Art.nr: 31529

Tappkran i plast för 20/25 liters 
dunkar.

70:-/st

Mått: Art.nr:  Pris:
60 x 90 cm 100890  1 230:-

90 x 90 cm 100891  1 850:-

180 x 90 cm 88002-1  2 730:-Art.nr: 10327

Väggfäste för Standbags

168:-/st

Väggfäste i rostfritt stål för 
1 liters standbags.

Tillbehör och reservdelar
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Tillbehör och reservdelar

Väggfäste för 0,6-liters flaska

Art.nr: 10206

Väggfäste i rostfritt stål för 
0,6 liters pumpflaska.

189:-/st

fr. 1 230:-/st

Spolmunstycke

Livsmedelsgodkänt spolmun-
stycke med utvändig 3/4” gänga.
Max arbetstryck 10 bar.
Temperaturområde: 0°C till +70°C.

Art.nr: 2305598

755:-/st

Spolmunstycke

Vridbart gummerat spolmunstycke, regleras från 
stråle till dimma, med utvändig 3/4” gänga.
Slangfäste: 1/2” Max arbetstryck 10 bar.
Temperaturområde: 0°C till +70°C.

Art.nr: KB10

690:-/st

Art.nr: 80175

Kulventilshandtag

960:-/st

1/2” Anslutning
Max: 40 Bar

Kulventilshandtag

Art.nr: 02010102

Kulventilshandtag i rostfritt 
stål. Invändig 1/2” gänga, 
hona.

940:-/st

Gummibeklätt Kulventilshandtag

Gummibeklätt kulventilshand-
tag. Rostfritt. Hona med 
invändig 1/2” gänga.

 1 175:-/st

Art.nr: 7800203

Skumdysa

Art.nr: 1001668

568:-/st

Skumdysa Turbo. Genererar 
utmärkt skum utan tryckluft.

Spraylans

Art.nr: MMD1003

Rostfri teleskoplans i hög 
kvalitet.

• Max 25bar-365 PSI
• 70l/ min
• 50° / 120°F
• Längd 2,0 m

1 295:-/st

Art.nr: 80173

Pistolhandtag högtryck

1 428:-/st

Pistolhandtag högtryck med 
snabbkoppling och skydd 
på utloppet. Swivel på 
inloppet. 1/2” BSP 
inloppsgänga. 
Maxtryck: 275 bar.

Art.nr: 80371

Pistolhandtag lågtryck

2 445:-/st

Pistolhandtag lågtryck. 
Maxtryck: 50 bar. 
Snabbkopplingar för 
standard skumutrustning. 

Art.nr: 1305325

Konduktivitetsmätare

3 880:-/st

GMH 3431
Konduktivitetsmätare inklusive 2-polig 
mätcell.
Egenskaper:
Automatisk avstängningsfunktion Au-
torange, Batteribytesindikering. 
Holdfunktion Min-/maxvärdesminne.

Temperaturkompensation: automatisk 
eller avstängningsbar, med hjälp av i 
elektroden inbyggda temperatursensorn.

Mätcell: Ledningsförmågesmätcell med 
inbyggd temperatursensor i skaftet.

Elektrodmaterial: grafit. Grafitelektro-
derna är perfekta även för användning i 
avloppsvatten och kan enkelt rengöras.

Levereras med:
Enhet inklusive givare. Batteri. Bruksanvisning.

Doserare

Städtillbehör Doserare 
2-25ml för 1L

• Doseringsmåttet skruvas på 1 
liters flaska.

• Genom att klämma på flaskan 
får du rätt dosering.

• Gradering i ml.
• Höjd 65 cm.

Art.nr: 26009

19:-/st
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Upphängning-Vikan

Art.nr: 05041001

Dunkhållare Slanghållare

Art.nr: 05040101

Dunkhållare

495:-/st

Art.nr: 05042500

Väggmonterad slanghållare i 
rostfritt stål. För slang upp till 
25 meter.

660:-/st

Väggmonterad dunkhållare i 
rostfritt stål. För 10 liters dunkar. 
Mått: 320 x 240 x 210 mm.

Väggmonterad dunkhållare i rostfritt 
stål. För 20- och 25 liters dunkar. 
Mått: 350 x 290 x 360 mm.

Art.nr: 9348

Dunkvagga

Väggmonterad upphängare 
i rostfritt stål för 
Vikan-skumspruta och 
slang. För maximalt 20 
meters slang. 
Mått: 290 x 210 mm.

685:-/st

Vägghållare/Charkpåsar

Art.nr: VH1

Enkel rostfri vägghållare för charkpåsar på rulle.
Bredd 1330 mm, inkl stång.
Passar B15KGRL och B30KGRL

585:-/st

1 990:-/st

Art.nr: H001079

Dunkhållare/dunkvagga i 
vippmodell. Rostfritt stål.
För 20- och 25 liters dunkar.
Mått: 326 x 610 x 514 mm. 

961:-/st

Arena Kemi AB har borstar, rondeller, rondellhållare, 
filter, suggummi med mera till alla typer av städmaskiner. 
När ni väljer oss som er leverantör av 
städmaskinstillbehör får ni produkter av 
hög kvalitet till låga priser.

Reservdelar för städmaskiner!

Artikel Storlek Antal/kart Artnr: Pris

Rondell Röd 10 10” 5st/ kart 3410 192:- /kart

Rondell Röd 12 12” 5st/ kart 3412 229- /kart

Sugblad Fram Mambo PU 2 mm 610 mm 1 st WT 52074 415:- /st

Sugblad Bak Mambo PU 3 mm 690 mm 1 st WT 52079 449:- /st

Prisexempel

Invallningstråg ST60, 60 L
Tråget är tillverkat av 100% polyeten.

Spillbricka för läckage av fordon och utrustning, 

kan användas med eller utan galler Specifikationer:

L: 1000 mm B: 605 mm H: 200 mm

Vikt: 10kg Sump: 63 liter

UDL: 205kg Färg: Gul

Art.nr: ST60

Invallningstråg BP2R, 240 L
Tråget är tillverkat av återvunnen polyeten och utformad för att 

rymma 2x 205 liters fat. Denna spillpall har ett löstagbart plastgaller 

för enkel åtkomst och för att rengöra sumpen samt är försedd med 

gaffelfickor för att hjälpa till med att flytta pallen.

L: 1220 mm B: 820 mm H: 330 mm

Vikt: 23 kg, Sump: 240 liter

UDL: 650kg, Färg: Svart

Art.nr: BP2R

2 200:-/st

1 280:-/st



Spol- /Skumutrustning 
ScanFoam säkerställer rena livsmedel för konsumenter över hela världen. 
Företaget utvecklar och tillverkar rengöringsutrustning för rengöring 
av livsmedelsproduktionsanläggningar. ScanFoams produkter är gjorda i 
rostfritt stål för skumteknik, både för manuell och helautomatiserad användning. 
Allt är tillverkat i Danmark och av högsta kvalitet. Besök gärna www.scanfoam.com

 Injektorer: för rengöring genom spolning, 
      skumning och desinfektion.

 Satelliter: för automatisk eller manuell 
      rengöring genom spolning, skumning och 
      desinfektion.

 Booster: som ger ökat vattentryck till t.ex. 
      injektorer och satelliter.

 Mobila rengöringsenheter: för rengöring genom 
      spolning, skumning och desinfektion.

 Lätta mobilinjektorer: monterade på vagn 
      med hjul, för enkel transport.

 Kompletta rengöringsanläggningar.
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Mobile Injector MP 10-50
MP-injektorn är väggmonterad, kompakt och konstruerad för enkel 

användning och service. Injektorn är rostfri och producerar torrt, tätt 

skum. Ventilerna manövreras manuellt och lufttrycket är justerbart. 

Maskinen har tre funktioner: spolning, skumning och desinfektion. 

Specifikationer: 

• Tryck: 10-50 bar, maxtemperatur: 70 °C,  

doseringsområde:  1-6%, slangmodell: 1/2” på max 25 m,  

vattenflöde: 30 L /min, skumflöde: 10 L /min.

Mobile Satellite M55a
Rostfri mobil rengöringsenhet som är designad för spolning, 

skumning och desinfektion. Det justerbara lufttrycket gör det möjligt 

att växla mellan vått och torrt skum. Kompressorn stängs automa-

tiskt av vid spolning. M55:an är användarvänlig, effektiv och smidig. 

Specifikationer:

• Tryck: 18 bar, maxtemperatur: 70 °C, doseringsområde: 1-6%, 

slangmodell: 1/2” på upp till 30 m, flöde: 30-50 L /min. 

Door Spray 2-5
Door Spray 2-5 är en väggmonterad skumutläggare med kompakt 

rostfri design och användarvänliga funktioner. Praktisk vid olika 

hygienzoner som kräver automatisk desinfektion av skum vid 

exempelvis dörröppningar. Det justerbara lufttrycket gör det möjligt 

att växla mellan vått och torrt skum. 

Specifikationer:

• Tryck: 2-5 bar, maxtemperatur: 55 °C, doseringsområde: 1-6%, 

slangmodell: 1/2” på max 10 m, flöde: 5 L /min.

• Levereras med två munstycken och ett väggfäste. 

För priser kontakta oss för en kostnadsfri offert. Våra priser gäller exklusive montering. 

Spol- / Skumutrustning

Art.nr: 88000

Art.nr: 88601

Art.nr: 85380
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Satellite Center Freq 25-125
Rostfri central tryckhöjarpump som används för skumrengöring och 

desinfektion av utrustning samt produktionsanläggningar i 

livsmedelsindustrin. En flödesbrytare styr pumpen automatiskt där 

själva pumpmotorn är frekvensstyrd. Fördelarna med just denna typ 

av pump är att maskinen har en mjukare uppstart för att undvika 

tryckstötar i rörsystemen. Satellite Center har både funktioner som 

spolning, sköljning, skumning och desinfektion. 

Specifikationer:

• Tryck: 15-25 bar, maxtemperatur: 85 °C,  

slangmodell: 1/2” på max 25 m, flöde: 35-125 L /min.

PumpSet Freq. MP 20-125
Frekvensstyrd pumpcentral som är kompakt och designad för 

enkel användning och service. Kan både golv- och väggmonteras i 

miljöer som kräver rengöring i medeltryck. Den är byggd för tryck-

vattenförsörjning och startar automatiskt med en flödesbrytare efter 

behov av vatten. Utrustad för att förse tryckförstärkt vatten till 

injektorer och annan rengöringsutrustning. Frekvensstyrd automatisk 

boosterpump för rengöring med medeltryck även i tuffa miljöer.  

Specifikationer:

• Tryck: 15-25 bar, maxtemperatur: 70 °C, flöde: 125 L /min. 

Spol- / Skumutrustning

Art.nr: 89650

Art.nr: 89334

För priser kontakta oss för en kostnadsfri offert. Våra priser gäller exklusive montering. 

För pris kontakta oss för en kostnadsfri offert. 
Våra priser gäller exklusive montering. 

D 3D 3 RANGE
WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

 SPECIFIKATIONER
            Doseringsintervall: 0,003 - 25%.

            Vattenflöde: 10 l/h - 3 m³ /h.

            Arbetstryck: 03 - 6 bar.

            Vattendriftstemperatur: 5 - 40 °C.

Doseringspump D 3 Range
En unik doseringspump med olika doseringsfunktioner och som inte 

kräver någon elektricitet, utan den enda kraftkällan som krävs är 

vattenflödet. Installeras direkt mot en vattenanslutning där vattnet 

aktiverar själva pumpen som i sin tur tar upp den önskade mängden 

koncentrat och injicerar det i vattnet. I pumpen blandas koncentratet 

med vattnet och vattentrycket tvingar lösningen nedströms. Dosen 

av koncentratet kommer att vara direkt proportionell mot volymen 

vatten som kommer in i Dosatron, oavsett variationer i flöde eller 

tryck.

Levereras med: Väggfäste, sugslang och användarmanual.

Dosatron har även fler pumpmodeller med olika kapaciteter 

och packningar, kontakta oss för mer information.

Motorkolv

Doseringskolv

Dosering

Rent vatten
Tillsats för 
vattenlösning

Koncentrerat
tillsatsmedel 
som ska doseras



Passion för hygien!

Elpress har i mer än trettio år varit en ledande specialist och innovativ kraft 
inom industriell hygien. Elpress strävar efter att behålla ledningen i 
marknadsutvecklingen genom att ta itu med de mest divergerande frågorna 
om hygien på ett innovativt och framgångrikt sätt. Genom att förenkla 
processer med ett brett sortiment blir det genast mycket enklare att behålla 
effektiva lösningar för Er verksamhet. På följande sidor visar vi ett urval från 
Elpress sortiment. Besök www.elpress.com för att se fler produkter.
Kontakta gärna oss vid frågor eller önskemål.

Elpress har utrustning inom 
följande områden:

Personalhygien

Cleaning-systems

Industriella tvättsystem

Dränering
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DISPENSER FÖR SERVETTER

Dispenser för servetter. Passar för ca 600 st servetter. 
Väggmodell i rostritt stål. Bredd: 270 mm, 
djup: 135 mm, höjd: 350 mm.

1 095:-/st

DISPENSER FÖR PAPPERSRULLAR

Dispenser för pappersrullar. Passar för pappersrullar 
med en omkrets på 200 mm. Väggmodell i rostritt stål.
Bredd: 278 mm, djup: 250 mm, höjd: 408 mm.

1 190:-/st

DISPENSER UNIVERSAL

Universal dispenser. Väggmodell i rostritt stål. 
Rymmer 20 liter. Bredd: 280 mm, djup: 280 mm, 
höjd: 280 mm.

1 450:-/st

Dispensrar

DISPENSER FÖR ENGÅNGSHANDSKAR

Dispenser för engångshandskar. Väggmodell 
i rostritt stål. Bredd: 250 mm, djup: 100 mm, 
höjd: 400 mm.

610:-/st
Art.nr: 78001296

Art.nr: 78001301

Art.nr: 78002015

Art.nr: 78001295



PAPPERSKORG STÄNGD MODELL 40 L

Papperskorg i stängd modell i rostfritt stål. Kapacitet 40 
liter. Bredd: 350 mm, djup: 250 mm, höjd: 450 mm.

1 240:-/st

PAPPERSKORG 35 L

Papperskorg i rostfritt stål med en kapacitet på 35 liter. 
Bredd: 350 mm, djup: 250 mm, höjd: 400 mm.

860:-/st
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DISPENSER FÖR ENGÅNGSARTIKLAR

Dispenser för engångsartiklar som exempelvis 
plasthandskar och skoöverdrag. Väggmodell 
i rostritt stål. Kapacitet 7,5 liter. Bredd: 140 mm, 
djup: 135 mm, höjd: 400 mm. 850:-/st

DISPENSER FÖR ENGÅNGSARTIKLAR

Dispenser för engångsartiklar som exempelvis 
plasthandskar och skoöverdrag. Väggmodell 
i rostritt stål. Kapacitet 15 liter. Bredd: 280 mm, 
djup: 135 mm, höjd: 400 mm.

1 190:-/st

Dispensrar / Papperskorgar

Art.nr: 78001325

Art.nr: 78002005

Art.nr: 78002003

5555

Hygien / Tork

DYSON AIRBLADE™ HANDTORK

Handtork i grå plast som är både snabb, effektiv och hygienisk. 
Denna handtork filtrerar luften innan den når händerna och 
torkar händerna på bara 10 sekunder. Dyson Airblade™ är 
ekonomisk då energianvändningen är väldigt låg och den tar 
bort upp till 99,9% bakterier. Luftströmning på 690 km/h med 
en motordrift på 88.000 rpm.

Art.nr: 78002007-1

SWP-1000 FÖRKLÄDES- OCH SKOTVÄTT

Manuell förklädestvätt med inbyggd skotvätt. Tillverkad 
i rostfritt stål med hygienisk konstruktion. Utrustad med 
praktisk borste och vattenpistolmunstycken. För enkel 
rengöring av förkläden i alla storlekar. Inbyggd rengöring 
för sulor samt ovansida av skor och stövlar.

Art.nr: 78000351

För pris kontakta oss för en kostnadsfri offert. Våra priser gäller exklusive montering. 

8 139:-/st

AUTOMATISK TVÅLDISPENSER

Automatisk dispenser för tvål eller handdesinfektion med 
infraröd sensor. Väggmodell i rostritt stål. Automatisk 
dosering. Kapacitet 0,9 liter. Bredd: 110 mm, 
djup: 110 mm, höjd: 265 mm. 1 870:-/st

H010 KNIVSTERILISATOR

Knivsterilisator i rostfritt stål med plats för 4 st knivar 
eller för 12 st knivslipar. Steriliserar och rengör effektivt 
knivbladen. Arbetstemperatur på upp till 90 °C med 
termostatstyrd temperatur. Lämplig för väggmontering.
Väggfäste medföljer.

Art.nr: 78002285

Art.nr: 78001230

5 217:-/st

Art.nr: 78001307
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EZR Golvmodell
Maskin för rengöring av sulor och runtom skor. När skorna 

placeras på borsten rengörs de snabbt och effektivt. 

Borstarna är tillverkade av hög kvalitet och har 4-års 

garanti. Maskinen är enkel att använda med justerbar 

kemdosering. Borstarna startas med en knapptryckning och 

kan enkelt bytas ut. Maskinen är kompakt och passar även 

i mindre utrymmen.

DZW-HDT-700-R
Tidseffektiv hygiensluss med spärrkors som desinfekterar skor och 

händer samtidigt. Inbyggda borstar på ståplattan. Desinfektorkaret 

rengörs automatiskt och har ett integrerat stänkskydd som gör att 

området runt maskinen hålls torrt. Kemdosering både på ovan- 

och insidan av händerna. Inställningarna på denna maskin 

kan justeras efter önskemål.

EKW-2500
Backdiskmaskin i rostfritt stål med justerbara fotstöd och 

klickmunstycken. Tvättunneln är utrustad med praktiska uppåtgående 

fälldörrar och av säkerhetsskäl så stannar maskinen direkt när 

dörrarna öppnas. Transporten av disken sker genom en syntetisk 

kedja. Tvättanken fylls med en integrerad påfyllningsanslutning och 

är utrustad med en nivåsensor. Effektiv och kraftfull diskmaskin för 

backar med maxmått på 600 x 400 x 300 mm.

För priser kontakta oss för en kostnadsfri offert. Våra priser gäller exklusive montering. 

Hygienslussar / Diskmaskiner

BÄST

SÄLJARE

Art.nr: 83202000

Art.nr: 83101150

Art.nr: 83206030

ELR-20 STÖVELSTÄLL VÄGGMODELL

Stövelställ i rostfritt stål. Väggmodell med plats för 20 par 
stövlar. Ergonomisk och hygienisk att använda. Torkar 
effektivt insidan av stövlarna.

Art.nr: 78000146
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Hygien / Tork

EWG-3S HANDFAT MED 3 KRANAR

Handfat med plats för tre personer. Väggmodell i rostfritt 
stål. Sensorstyrda kranar för en så hygienisk använd-
ning som möjligt. Handfatet har en integrerad luktfälla 
i brunnen för att  fånga upp obehagliga dofter. Kan 
kombineras med sensorer i knähöjd, tvåldispensrar och 
papperskorg.

Art.nr: 83207030

För priser kontakta oss för en kostnadsfri offert. Våra priser gäller exklusive montering. 

ELR-5 STÖVELSTÄLL VÄGGMODELL

Stövelställ i rostfritt stål. Väggmodell med plats för 5 par 
stövlar. Ergonomisk och hygienisk att använda. Torkar 
effektivt insidan av stövlarna.

Art.nr: 78000140

EWG-1S SINGELHANDFAT

Handfat med plats för en person. Väggmodell i rostfritt 
stål. Sensorstyrd kran för en så hygienisk användning som 
möjligt. Handfatet har en integrerad luktfälla i brunnen för att  
fånga upp obehagliga dofter. Kan kombineras med sensor i 
knähöjd, tvåldispenser och papperskorg.

Art.nr: 83207015



Effektiva rengöringssystem för att öka er produktivitet 
med rengöringsprodukter av schweizisk kvalitet. 
Med modern rengöringsteknik intar Wetrok en 
ledande position inom forskning och utveckling 
av professionella rengöringsmaskiner. 
Kontakta oss vid frågor eller önskemål. 

För att se fler produkter från Wetrok 
besök gärna: www.wetrok.se

Städmaskiner

5959

Discomatic Bolero
Skurmaskin med flexibel 2 i 1-funktion.
36 cm skurbredd.

Discomatic Bolero är den flexibla och smarta skurmaskinen med 2 i 
1-funktion. Denna skurmaskin kan väljas med antingen 10 liters tank 
eller en 20 liters tank, för att både kunna användas till större ytor samt 
till mindre ytor så som under bänkar och möbler. Tankar är enkla att byta 
utan att behöva använda verktyg, vilket innebär att maskinen kan växla 
användningsområde snabbt. Bolero har två arbetsriktningar, framåt och 
bakåt. Utrustad med LED-lampa fram med extra starkt ljus för att enkelt 
kunna se smuts. Skurmaskinen har dessutom ett patenterat magnetfäste 
som gör det enkelt att byta sugskrapan samt ett Eco-läge för tystare och 
energisparande användning.

Teknisk data                  Bolero 10 / Bolero 20

Teoretisk avverkning     1100 m²/h

Arbetsbredd      36 cm

Färskvattentank      10 / 20 l

Vikt (inkl. batterier)      58 / 73 kg

Dimensioner (l × w × h)   75 × 42 × 112 cm

Borsttryck   16 kg / 0,38 N/cm²

Borstantal     2 st

Standardläge ljudnivå    69 DB(A)

Drivning      Manuell

Sugskrapans bredd     52,5 cm

               Art nr: 50240  

 Extra tank 10/20 Liter  Pris 5600:-      Art nr: 52097    

Discomatic Mambo
Lätthanterlig skurmaskin, med endast 4 knappar.
43 cm skurbredd.

Temperamentet på Mambo kan man knappt tygla. På mindre 
och medelstora ytor briljerar Discomatic Mambo med en prestation 
som tål att ses, och i utrymmen som är mindre lättframkomliga 
undviker den hinder med lätthanterlig elegans. Detta är den mest 
kompakta kombiskurmaskinen i sin klass och ändå gör den bra ifrån sig 
med en 30 liters färskvattentank. Tack vare den robusta konstruktionen 
och dess innovativa teknik bemästrar Discomatic Mambo de hårdaste 
rengöringsarbeten med fart och uthållighet. Med endast fyra 
manöverknappar kan den köras med minsta ansträngning.

Teknisk data

Teoretisk avverkning    1720 m2/h

Arbetsbredd      43 cm

Färskvattentank      30 l

Smutsvattentank      32 l

Vikt (inkl. batterier)      63 kg

Dimensioner (l × w × h)   95 × 43 × 112 cm

Borsttryck   28 kg / 0,45 N/cm²

Batterikapacitet/ upp till    2,5 h

Drivning      Manuell

Sugskrapans bredd     55 cm

Tanktyp     Dubbeltank

                                                                                            Art nr: 50025

  28 900:-

BÄST

SÄLJARE

  34 900:-
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Städmaskiner

Hyrpris: 883:- /månad

Hyrpris: 1 066:- /månad
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Duomatic Esprit
Lättmanövrerad kombiskurmaskin med drivning.
Kontrolleras med endast fyra knappar.
50 cm skurbredd.

Robust, kompakt, pålitlig – den nya kombiskurmaskinen Duomatic Esprit 
är tusenkonstnären för dagligt bruk. På området effektivitet görs inga 
kompromisser. Panelen med fyra knappar är okomplicerad och enkel att 
använda. Duomatic Esprit avlägsnar grundligt fastsittande smuts och 
torkar den rengjorda ytan direkt genom den patenterade Power-Wirl 
teknologin för sugskrapan. Vattentanken på 55-liter har en integrerad 
vattenpump som håller vattenflödet på en konstant nivå. Den kraftfulla 
Self-Drive-funktionen gör styrningen snabb och enkel.

Teknisk data

Teoretisk avverkning     2000 m²/h

Arbetsbredd      50 cm

Färskvattentank      55 l

Smutsvattentank      55 l

Vikt (inkl. batterier)      160 kg

Dimensioner (l × w × h)   132 × 57 × 118 cm

Borsttryck   28 kg / 0,41 N/cm²

Batterikapacitet/ upp till     2-3 h

Frigångshöjd      630 mm

Drivning      Self-Drive

Sugskrapans bredd     79 cm

Tanktyp     Dubbeltank

                 Art nr: 50211

Drivematic Delight
Liten smidig åkbar maskin med fantaskisk svängradie, 
som klarar hissar.
66 cm skurbredd.

Personalen uppskattar intuitiv manövrering. De glädjer sig åt bättre 
effektivitet och att kunna arbeta snabbt. Med Drivematic Delight blir 
stora ytor ännu snabbare strålande rena. Det kompakta måttet och den 
lilla vändradien säkerställer flexibla användningsmöjligheter – även i 
hissar och vid kassaområden. Den ergonomiska stolen ser till att 
medarbetaren kan sätta igång direkt – utan att behöva vidta några 
som helst inställningar.

Teknisk data

Teoretisk avverkning     4000 m²/h

Arbetsbredd      66 cm

Färskvattentank      70 l

Smutsvattentank      80 l

Vikt (inkl. batterier)      335 kg

Dimensioner (l × w × h)   138 × 68 × 117 cm

Borsttryck   40 kg / 0,36 N/cm²

Batterikapacitet/ upp till    2,4-3,5 h

Frigångshöjd      63 cm

Drivning      Elmotor

Sugskrapans bredd     85 cm

Tanktyp     Dubbeltank

                Art nr: 50092

  84 900:-

 52 900:-

Hyrpris: 1 616:- /månad

Hyrpris: 2 358:- /månad

61

 

S
O
P
M
A
S
K
I
N
E
R

D
A
M
M
S
U
G
A
R
E

Speedmatic 
Tornado
Snabb som vinden

Den här åkbara sopsugmaskinen är i sin 
klass den kompaktaste maskinen. Enkel att 
köra och sopar över marken på nolltid – 
även när den jobbar i uppförsbacke. Den 
är tidseffektiv och ökar produktiviteten.
Speedmatic Tornado sopar effektivt och 
grundligt – allt detta med beprövad Wetrok 
kvalité.

Speedmatic 
Twister
Kraftfull och kompakt

Speedmatic Twister är snabb och kompakt,  
den sopar med en imponerade bredd på 78 
cm. Trots sin lätta vikt har den allt du kan 
önska, till och med inbyggd batteriladdare. 
Batteriet driver sidoborsten, den roterande 
cylinderborsten och dammsugarsystemet 
samtidigt som den ger dig kraftfull drivning.

Turbosweep 
770 Plus
Smidig sopmaskin

Sopar smuts två gånger - helt enkelt rent. 
Våra nya högtryckssopmaskiner ger hög 
produktivitet med enklare drift och under-
håll. Utmärkt värde för pengarna och ökad 
rengöringskvalitet jämfört med 
manuell svepning.

Teknisk data

Sopbredd              78 cm

Teoretisk avverkning               Ca. 3500 m2/h

Max drifttid upp till                ca 3 tim

Motor/drivning           Batteri

              Art nr:  71500

Teknisk data

Sopbredd              77 cm

Teoretisk avverkning     2860 m2/h

Max drifttid upp till      -

Motor/drivning           Manuell

              Art nr:  70013

Teknisk data

Sopbredd            125 cm

Teoretisk avverkning                Ca. 8125 m2/h

Max drifttid upp till                ca 4 tim

Motor/drivning           Batteri

             Art nr: 71501-1 

 89 000:- 34 900:-   5 490:-

  Monovac 
 Comfort 6 
 

  Proffsdammsugare med 2 

effektlägen. I Eco-Silent läget ligger 

bullernivån på ett minimum. .Robust, 

underhållsvänlig och ergonomisk 

konstruktion. Maximal sug-prestanda i 

 förhållande till bullernivå. 6 L 

  volym, 12 m nätkabel och 2,5 m 

   slang. Inkl. teleskoprör, sug-slang,  

          rullmunstycke, kombimunstycke,           

            fogmunstycke 

              och möbelmunstycke.

  2 490:-

Städmaskiner Städmaskiner

Hyrpris: 2 719:- /månad Hyrpris: 1 066:- /månad

  Vikt 6 kg
  Nettovolym 6 liter
  Effekt 900 W
  Energiklass B

        Art nr: 40711
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Tillbehör och reservdelar

Golvvård

Art.nr: 11267

Indumat 

Effektivt grund- och industri
rengöringsmedel. Perfekt för 
borttagning av olja, fett och 
allmän industrinedsmutsning.

398:-/st

Golvvård

Art.nr: 11747

Wetco Floor

För underhållsstädning av tvätt-
bara ytor och golvbeläggningar 
(PVC, natur- och konststen, 
klinker, asfalt, linoleum, m.m 

227:-/st

Sanitet

Reocid

Härligt doftande sanitetsrent för 
underhållsrengöring av tvätt-
bara och syrabeständiga ytor och 
inredning. Högskummande. Vid 
regelbunden användning förhin-
dras bildande av kalkavlagringar. 

56:-/st

Kartong = (10 x 1 Liter) Art.nr: 13406

Dammsugarpåse, Papper

Art.nr: 42614

Dammsugarpåsar i papper. 
Rymmer 6 liter. Kompatibel med 
följande Wetrok modeller: 
Monovac, Durovac och 
Bantam. 
Antal per förpackning: 10 stycken.

Hepafilter för Monovac dammsugare

Art.nr: 52088

HEPA utblåsfilter för Monovac 
Comfort/Freedom. 

(Passar ej Durovac)

Förfilter

Art.nr: 42084

710:-/st

Förfilter, tvättbart för 
Durovac och Monovac 
Comfort/Freedom

220:-/st

535:-/st

Art.nr: 42613

Dammsugarpåse, mikrofleece

Dammsugarpåsar i mikro-
fleece. Rymmer 6 liter. 
Kompatibel med följande 
dammsugarmodeller från 
Wetrok: Monovac, 
Durovac och Bantam.
Antal per förpackning: 
10 stycken.

230:-/st

Microfiberduk

   Luddfri mikrofiberduk i högsta  
   kvalitet med hög slit-styrka.
   Används torr för dammtorkning  
               och fuktig för fett-borttagning.
Tar effektivt bort bakterier och reducerar förbrukning.

Wetrok rekommenderar följande färgsystem:
Blått: ytrengöring av allmänna ytor såsom dörrar, lam-por, 
stolar, kontorsytor mm
Gult: rengöring av sanitetsutrymmen såsom handfat, 
duschar, badkar, kakel etc.
Rött: WC-rengöring, dvs toalettstolar och urinoarer
Grönt: Ytor samt utrustning och redskap i kök

Grön Art.nr: 82086 49:- /frp (5 st)

Blå Art.nr: 82087 49:- /frp (5 st)

Röd Art.nr: 82088 49:- /frp (5 st)

Gul Art.nr: 82089 49:- /frp (5 st)

Golvvård

Art.nr: 11011

Antiwax Forte

Kraftfullt grov– och industri
rengöringsmedel för borttagning 
av olja, fett och allmän industriell 
smuts.

379:-/st
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Arena Kemi AB har ett brett sortiment av rengörings- och desinfektionsmedel. 
Sedan starten på 1980-talet har företaget haft mycket god tillväxt och vi är idag en 
av Sveriges ledande totalleverantörer av effektiva och miljöanpassade rengörings-
lösningar. Några av våra viktigaste nyckelord är miljömedvetenhet, säkerhet, ansvar, 
processoptimering, effektivisering, ekonomi och utbildning. Vi erbjuder ett brett 
sortiment inom kemi och rengöring för olika typer av ändamål. Kontakta gärna oss 
för information om övriga produkter som vi tillhandahåller.
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Objektrengöring

ARENA KULÖRTVÄTT

Lågskummande tvättpulver för kulört textiltvätt i alla typer av tvättmaskiner vid tvätt 
från 30° C. Effektiv mot smuts och fläckar i både hårt och mjukt vatten.

ARENA VITTVÄTT

Lågskummande tvättpulver för textiltvätt i alla typer av tvättmaskiner vid tvätt från 
30° C. Effektiv mot smuts och fläckar i både hårt och mjukt vatten.

ARENA FLYTANDE TVÄTTMEDEL

Flytande tvättmedel med ett brett användningsområde som är lämpligt för tvätt i mjukt 
vatten. Kan användas både för vita och kulörta textilier av bomull och/eller polyester.

Kemiprodukter

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 96005 397:- (3 st) *

Volym: Art.nr: Pris/styck:
20 liters dunk 32008 616:- /st 

Volym: Art.nr: Pris/styck:
10 kg hink (utan parfym) 96007 240:- /st 

10 kg hink ( med parfym) 96008 262:- /st

Volym: Art.nr: Pris/styck:
10 kg hink 96006 252:- /st 

ARENA SKÖLJMEDEL

Flytande, koncentrerat textilsköljmedel med antistatisk verkan som används i sista 
sköljvattnet vid maskin- eller manuell tvätt av alla textilier. Behaglig lätt parfymerad doft. 

BÄST

SÄLJARE

(Jämför pris: 133:- /st.)

ARENA VITTVÄTT MILJÖ

Lågskummande miljötvättpulver för textiltvätt i alla typer av tvättmaskiner vid tvätt 
från 30° C. Effektiv mot smuts och fläckar i både hårt och mjukt vatten.

Volym: Art.nr: Pris/styck:
10 kg hink (utan parfym) 96009 272:- /st 

SV
ANENMÄRKET

Tvättmedel för
professionellt bruk

5093 0002

1987 - 2022

Ju

35årJubileum
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ARENA MASKINDISK MILJÖ

Flytande starkt alkaliskt och lågskummande 
maskindiskmedel. Används i industriella diskmaskiner med 
automatisk dosering. Rengör effektivt och tar bort matrester. 
Binder kalk och järn samt håller disk och själva maskinen fri
från kalkbeläggningar och missfärgningar.

ARENA SPOLGLANS

Neutralt avspänningsmedel för maskindisk inom 
livsmedelsindustrin. Används i det sista sköljvattnet 
och nedsätter sköljvattnets ytspänning och gör disken 
blank och utan ränder.

ARENA SPOLGLANS MILJÖ

Neutralt avspänningsmedel för maskindisk inom 
livsmedelsindustrin. Används i det sista sköljvattnet 
och nedsätter sköljvattnets ytspänning och gör disken 
blank och utan ränder.

Kemiprodukter

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 77144 535:- (3 st) * 

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 10615 488:- (3 st) *

Volym: Art.nr: Pris/styck:
10 liters dunk 77110 265:- /st 

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
100 st tabletter /ask 79004 546:- (5 st) *

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 76600 239:- (12 st) *

5 liters dunk 76601 280:- (3 st) *

ARENA MASKINDISKTABLETT

Maskindiskmedel i tablettform för användning i 
hushålls- och industridiskmaskiner. Hög rengöringseffekt. 
Låt plastskyddet runt tabletten sitta kvar vid diskning.

ARENA HANDDISK

Neutralt, milt och behagligt handdisk- och 
rengöringsmedel för livsmedelsindustrin och storkök. 
Rengör effektivt alla ytor som tål vatten. Ger en ren 
och blank yta utan ränder och strimmor.

(Jämför pris: 19,95:- /st.)

(Jämför pris: 93:- /st.)

(Jämför pris: 109:- /st.)

(Jämför pris: 163:- /st.)

(Jämför pris: 178:- /st.)
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ARENA STÅLGLANS

Tar bort smuts utan att repa och lämnar en skyddande vattenavstötande yta som för-
hindrar fortsatt nedsmutsning. Lämplig för rostfritt stål, krom, aluminium och liknande 
metaller. Används koncentrerad. Spraymunstycke.

ARENA TOALETTRENT

För rengöring av WC-stolar och urinoarer inom livsmedelsindustrin. Tar effektivt bort 
kalk- och rostbeläggningar även under sköljkanten. Får ej 
blandas med klorhaltiga produkter. Utan parfym.

Kemiprodukter

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
0,5 liters flaska 95998  781:- (12 st) *

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
0,5 liters flaska 96015  239:- (12 st) *

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
0,5 liters flaska 96054 315:- (12 st) * 

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
700 ml flaska 96075 227:- (12 st) * 

ARENA GLASKLART

Fönsterputsmedel som effektivt tar bort fett och smuts på fönster, speglar, 
lampkupor, TV-skärmar, kakel, bilrutor med mera. Ger en blank yta utan 
ränder. Används koncentrerad. Spraymunstycke.
 

SWIPE SOLUTION

Universalrengöringsmedel som kan användas till regelbunden rengöring av alla tvätt-
bara ytor. Lämplig för exempelvis daglig rengöring i badrum, toaletter och kök. Ger 
blänkande rena ytor och har en behaglig doft. 
Används koncentrerad. Spraymunstycke. BÄST

SÄLJARE

(Jämför pris: 65:- /st.)

(Jämför pris: 20:- /st.)

(Jämför pris: 26:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 10612 239:- (12 st) *

ARENA SANITET

Neutralt, kalkhämmande allrengöringsmedel som kan användas till regelbunden 
rengöring av alla tvättbara ytor. Lämplig för exempelvis rengöring av våtrum, handfat, 
sanitetsporslin, stål, speglar.

(Jämför pris: 20:- /st.)

(Jämför pris: 19:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 106121 239:- (12 st) *

ARENA SUR SANITET

Syrarengöring för sanitära installationer. Avlägsnar effektivt kalk, fett och smuts och 
lämnar en blank yta. Kan användas för skumrengöring.Produkten är färg- och luktfri.

(Jämför pris: 20:- /st.)
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ARENA UNIVERSAL

Universalrengöringsmedel som kan användas till regelbunden rengöring av alla 
tvättbara ytor. Produkten är särskilt lämplig för daglig rengöring i badrum, 
toaletter, kök samt alla ytor som tål vatten. Utan parfym.

ARENA YTSPRIT

Denna ytsprit är en denaturerad alkohol som verkar avdödande på bakterier, 
virus och svamp. Används där mikrobiologisk smittspridning måste förhindras. 
Lämplig för att desinficera rena och torra ytor. Används outspädd.

ARENA SPOLARVÄTSKA

Koncentrerad som används för att effektivt rengöra bilens vindruta, strålkastare 
och speglar från vägsalt, asfaltsfläckar, olja och andra smutspartiklar. Innehållet 
skadar ej lack, torkarblad eller gummilister vid blandning enligt doseringsanvisning.

Kemiprodukter

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
225 st tabletter /burk 74056 2 221:- (12 st) *

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 10613 252:- (12 st) *

5 liters dunk 96078 239:- (3 st) *

ARENA KLORTABLETT

Effektivt desinfektionsmedel som används efter avslutad rengöring. Lämplig att an-
vända vid desinfektion av exempelvis golvbrunnar, maskiner, utrustning och 
tillbehör. Fungerar även till att klorera spabad och mindre badtunnor.

BÄST

SÄLJARE

(Jämför pris: 185:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 77116 296:- (3 st) *

ARENA ALLROUND

Alkaliskt allround-rengöringsmedel som kan skummas eller sprayas på ytor som ska 
grundrengöras. Speciellt lämplig för borttagning av fläckar på golv 
och gummimärken från truckar. Även lämplig för kombiskurmaskiner. 
Goda fett- och oljeemulgerande egenskaper som inte angriper aluminium.

(Jämför pris: 99:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 96050 324:- (12 st) *

5 liters dunk 96051 393:- (3 st) *

(Jämför pris: 27:- /st.)

(Jämför pris: 131:- /st.)

(Jämför pris: 21:- /st.)

(Jämför pris: 80:- /st.)
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Volym: Art.nr: Pris/kartong:
150 st servetter /burk 92345  936:- (6 st) *

ARENA HANDRENT

Effektiv tvål som löser smuts och fett. Produkten förenar extra tvättkraft med stor 
hudvänlighet och hygien. Uppfyller kraven på hög hygien och är därför lämplig inom 
exempelvis industri, livsmedel och sjukhus.

ANTIBAC VÅTSERVETTER

Våtservetter med ytdesinfektion. Avsedd för desinfektion av ytor som exempelvis 
handtag, bord och kranar för att undvika smittspridning.

(Jämför pris: 156:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 960121 264:- (12 st) *

5 liters dunk 91037 330:- (3 st) * (Jämför pris: 110:- /st.)

(Jämför pris: 22:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
0,6 liters flaska 96058 353:- (12 st) * 

1 liters standbag 76667 466:- (12 st) * (Jämför pris: 39:- /st.)

(Jämför pris: 29,40:- /st.)

Antal: Art.nr: Pris/burk:
50 st 30027 219:-

URINOARBLOCK 1 KG CITRUS

Aktivt rengörande block för alla typer av urinoarer och urinrännor. Biologiskt nedbryt-
bar. pDCB-fri. Med fräsch citrondoft. Tar bort dålig lukt. 1 kg - ca 50 block / hink. 

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters standbag 96079 516:- (12 st) *

ARENA HANDTVÅL MILJÖ

Effektiv tvål som löser smuts och fett. Produkten förenar extra tvättkraft med stor 
hudvänlighet och hygien.Uppfyller kraven på hög hygien och är därför lämplig inom 
exempelvis industri, livsmedel och sjukhus.

(Jämför pris: 43:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
50 st servetter /burk 92346  372:- (6 st) *

ARENA DESINFEKTIONSSERVETT

Våtservetter med ytdesinfektion. Avsedd för desinfektion av ytor som exempelvis 
handtag, bord och kranar för att undvika smittspridning.

(Jämför pris: 62:- /st.)

ARENA SKURKRÄM MILJÖ

1 flaska = 0,5 l (12 st/kartong)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
0,5 liter 95909 239:- (12 st) * (Jämför pris: 20:- /st.)

ARENA HANDRENT MED DES

ARENA HANDRENT är en effektiv tvål som effektivt löser smuts och fett. 
Inbyggd desinfektion finns i produkten för att säkerställa en god handhygien.

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters standbag 96011 554:- (12 st) * (Jämför pris: 46:- /st.)



ARENA GROVTVÅL 

Arena Grovtvål är för effektiv rengöring av normala till mycket 
smutsiga händer. Tvålen avlägsnar effektivt smuts som oljeavfall, 
fett, sot, lim etc. Tvålen är tillverkad utan skadliga kemikalier och 
innehåller därför inga lösningsmedel. Skurmedlet är av naturligt 
mineraliskt ursprung och är 100% fritt från skadliga mikroplaster. 
Alla ingredienser är effektiva men skonsamma, och tvålen kan därför 
användas utan problem med hudirritationer och miljöbelastning.
Hängare och dispenser finns som tillbehör.

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
3 Liter Hangbag 71501 365:- (1 st/ kart)

Dispenser (svart) 2210 117:-

Väggfäste 230 115:-

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters standbag 96018 732:- (12 st) *

ARENA HANDKRÄM

Mild handkräm som används för att göra huden mjuk och smidig. Lämplig inom ho-
tell, restauranger, lunchrum, offentliga institutioner, livsmedelsindustrin samt i storkök.

(Jämför pris: 61:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/st Pris/kartong:
1 liters med pump 960161E 60:- 576:- (12 st) 

ARENA HANDDES EXKLUSIV MED GEL

Handdesinfektion som är verksam mot ett brett spektrum 
av mikrober, bakterier och svamp. Hudvänlig med gel, 
torkar inte ut huden.
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ARENA BATTERIVATTEN

Används inom livsmedelsindustrin. 
Batterivattnet är inte sterilt. Ofärgad och doftfri.

ARENA GREEN OFF

Rengöringsmedel som effektivt avdödar mossor, alger, lav och liknande. Lämplig för 
kakel, klinker, tegel, trä och glas. Kan användas i koncentrat eller utspädd lösning 
som med fördel kan skummas ut på ytor.

ARENA HANDRENT

Flytande tvål med desinfektion som effektivt löser smuts och fett. Lämplig för exem-
pelvis sjukhus eller livsmedelsindustrin. Används outspädd.

ARENA TVÅL OCH SCHAMPO

Flytande hår- och kroppsschampo med Aloe Vera för daglig tvätt. Mild och 
hudvänlig som inte torkar ut huden. Ger ett milt och krämigt skum med en 
behaglig parfymerad doft.

ARENA GOLVRENT

Kombinerat rengörings- /golvvårdsmedel som både rengör och vårdar. För golv, 
linoleum och vinyl. Löser effektivt smuts och ger en tunn samt skyddande film som 
löses upp vid nästa rengöring. Lämplig för storkök, kontor och livsmedelsindustrin.

Kemiprodukter

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 77126 508:- (2 st) *

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 96012 491:- (3 st) *

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
5 liters dunk 96002 406:- (3 st) * 

Volym: Art.nr: Pris/st:
20 liters dunk 77106 154:- /st 

BÄST

SÄLJARE

(Jämför pris: 254:- /st.)

(Jämför pris: 156:- /st.)

(Jämför pris: 164:- /st.)

(Jämför pris: 135:- /st.)

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters flaska 96066 314:- (12 st) *

5 liters dunk 96067 469:- (3 st) *

(Jämför pris: 26:- /st.)

Namn Volym: Art.nr: Pris/st Pris/kartong
Arena handdes 0,5 med gel 0,5 liter 960171 25:-  240:-  (12/st)

Arena handdes 1 liter 1 liter 960161 30:- 288:-  (12/st)

Arena handdes 5 liter 5 liter 960201 175:- 280:-  (2/st)

ARENA HANDDES ETYL

Handdesinfektionsmedel som är verksamt mot ett brett 
spektrum av mikrober, bakterier och svamp. Hudvänlig 
och torkar inte ut huden.

ARENA HANDDESINFEKTION

Handdesinfektionsmedel som är verksamt mot ett brett spektrum av mikrober, 
bakterier och svamp. Hudvänlig och torkar inte ut huden.

Volym: Art.nr: Pris/kartong:
1 liters standbag 96016  492:- (12 st) *

0,6 liters med pump 96017  378:- (12 st) *

(Jämför pris: 41:- /st.)

(Jämför pris: 31,50:- /st.)

Absol är ett saneringsmedel som snabbt och effektivt suger upp, sanerar och neu-
traliserar, miljöfarliga vätskor. Produkten fungerar också utmärkt som brandbekämp-
nings- och halkskyddsmedel. Mångsidiga Absol fungerar överallt där det hanteras 
olja, fett, färg, lösningsmedel samt syror. Saneringsmedlet är i huvudsak framställt av 
sand, kalk, cement och vatten, och innehåller inga hälsofarliga ämnen.

Volym: Art.nr: Pris/säck:
40 liter säck KAO140 229:- 
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Arena Kemi AB har ett brett sortiment med mer än 130 olika produkter av rengörings och 
desinfektionsmedel för olika typer av ändamål inom all livsmedelsproduktion. Vi strävar efter 
att alla våra produkter ska vara så effektiva som möjligt och på samma gång miljöanpassade. 
Kontakta oss gärna för information om vilka produkter som passar just för er verksamhet!
Nedan ser ni några exempel på olika typer av kemikalier som vi tillhandahåller.

 Alkaliskt skum

   

 Kloralkaliskt skum

 Surt skum

 Kloralkalisk CIP

 Alkalisk CIP

 Sur CIP

 Skumdämpare

 Desinfektion

 Råvaror

Rengöring av golv,väggar, tak och rostfri utrustning. Här finns även 
kemi för kyl och frys rengöring samt rengöring av ultrafiltrerings-
anläggningar ex: Arena 2, Arena 4, Arena 11, Arena 2000.

Används för rengöring av golv, väggar,tak och rostfri utrustning, 
rökanläggningar, rökugnar, rökvagnar, stekanläggningar, kokskåp 
och golv. Obehandlad aluminium och icke alkalibeständiga ytor. 
Maskiner, kylvagnar, containers, buss/ lastbilsrengöring ex: 
Arena 3, Arena 5, Arena 12, Arena 3000.

Används för rengöring och avkalkning av golv,väggar,tak och rostfri 
utrustning. Finns även produkter för icke syratåliga ytor, som tack 
vare sin speciella sammansättning används på aluminium ex: 
Arena 45, Arena 46, Arena 47

Används för rengöring och avkalkning av golv,väggar,tak och rostfri 
utrustning. Finns även produkter för icke syratåliga ytor, som tack 
vare sin speciella sammansättning används på aluminium ex:
Arena 13, Arena 29, Arena Kloralkalisk disk, Arena Tappdisk.

Används för CIP-rengöring av tankar, rör, blandningssystem, centri-
fuger, pasteurer, tankvagnar, tappanläggningar samt diskmaskiner. 
Lämplig till enfasrengöring ex:
Arena 17, Arena 17 special, Arena 19, Arena 27.

Ett starkt surt rengöringsmedel som används för CIP-rengöring inom 
livsmedelsindustrin och är speciellt lämpligt för att ta bort kalk och 
andra hårda mineralbeläggningar ex: 
Arena 54, Arena 57.

Desinfektionsmedel till ytdesinfektion av bord, maskiner, väggar, 
golv, kar m.m.  Är lämplig att lägga ut som skum. Samtidigt har 
produkterna en god rengöringseffekt. Medlen är verksamma mot de 
flesta bakterier, virus, jäst och mögel ex:
Arena Des Foam, Arena Des, Arena Maximal Des, Arena Ultra Des

Neutrala skumdämpare för livsmedelsindustrin där skumbildning 
skall förhindras. Produkterna kan användas över hela pH-skalan.
ex: Arena Skumdämpare, Arena Skumdämpare Special.

Flertalet råvaror såsom: Kalciumsulfat, Kalciumhydroxid, 
Kalciumklorid, Citronsyra, Sulfaminsyra, Fosforsyra,
Mjölksyra, Askorbinsyra och många fler.

            KEMIGRUPP              ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Skumtvål Deb och dispenser

Kraftig skumtvål utan färg och parfym.
Avlägsnar allmän smuts, oljor och fett.
Lämplig inom industri- och livsmedelsmiljöer.
Dispensern är enkel att montera med inbyggd 
nivåindikator som visar när det är dags att byta patron.

Art.nr: Benämning: Kapacitet: Antal: Pris:
114302342 Dispenser Deb Cleanse Washroom 1 L 1 st 495:- /st

114303282 Skumtvål Deb Estesol FX Pure 1 L 6 st 1 226:- /förp (204:- st)

Handdesinfektion Deb och dispenser

Alkoholbaserad skumhanddesinfektion med 
återfuktande ingredienser. Parfym- och färgämnesfri. 
Lämplig i miljöer med höga hygienkrav. Dispensern är 
enkel att montera med inbyggd nivåindikator som visar 
när det är dags att byta patron.

Art.nr: Benämning: Kapacitet: Antal: Pris:
114302359 Dispenser Deb Sanitise 1000 1 L 1 st 495:- /st

114302276 Handdes Deb InstantFOAM Complete 1 L 6 st 1 395:- /förp (233:- st)

Art.nr: Benämning: Kapacitet: Antal: Pris:
114302326 Dispenser Deb Cleanse Heavy 2 L 1 st 490:- /st

114303241 Handrengöring Deb Solopol Classic PURE 2 L 4 st 910:- /förp (228:- st)

Handrengöring Deb och dispenser

Lösningsmedelsfritt handrengöringsmedel för grov 
smuts. Naturliga skrubbmedel som försiktigt tar bort 
smuts utan att skada eller irritera huden. Parfym- och 
färgämnesfri. Dispensern är enkel att montera med 
inbyggd nivåindikator som visar när det är dags att 
byta patron.

Hudvårdskräm Deb och dispenser

Hudvårdskräm för extremt känslig och stressad hud. 
Lämplig för hudtyper som lätt får allergier och eksem. 
Parfym- och färgämnesfri. Finns i både 1 liters och 
100 milliliters förpackning. Dispensern är enkel att 
montera med inbyggd nivåindikator som visar när det 
är dags att byta patron.

Art.nr: Benämning: Kapacitet: Antal: Pris:
114302383 Dispenser Deb Restore 1 L 1 st 479:- /st

114303274 Hudvårdskräm Deb Stokolan Sensitive PURE 1 L 6 st 1 699:- /förp (283:- st)

114303273 Hudvårdskräm Deb Stokolan Sensitive PURE 100 ml 12 st 515:- /förp (43:- st)

Kemigrupper Livsmedelsproduktion



SEJSAB (Sven E Johnsson Sprutor AB) har lång erfarenhet i branschen med 
Sveriges bredaste sortiment av trycksprutor för industri, lantbruk, rengöring och 
hemmafixare. SEJSAB samarbetar med välkända varumärken och har en gedigen 
kunskap om trycksprutor och dess funktionalitet. Trycksprutorna passar för tuff 
hantering och klarar de flesta kemikalier. Kontakta gärna oss för information om 
övriga produkter eller besök vår webshop www.shop-sejsab.se

Proffs på trycksprutor!
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IK-sprutor

347:-/st

IK-sprutorna är tillverkade av speciellt högresistenta material 
för att tåla både starkt sura och alkaliska kemikalier. Lämpliga 
användningsområden är exempelvis sanering, klotterborttagning, 
avfettning, skadedjursbekämpning och rengöring av simbassänger.

IK-MULTI 1,5
Professionell handspruta utrustad med en säkerhetsventil med 
tryckluftsalternativ, skyddshylsa för ventilkammare samt en 
nivåindikator. Justerbart rund- och flatstrålemunstycke i plast. 
Kapacitet 1,5 l, maxtryck 2,5 bar, Viton® packning.

Art. nr: 30-8.17.71

IK-6
Kraftfull tryckspruta utrustad med integrerad tratt i tanken, 
säkerhetsventil med tryckluftsalternativ, nivåindikator samt en 
spraylans i glasfiber på 36 cm. Justerbart rundstrålemunstycke/ 
flatstrålemunstycke i plast. Kapacitet 6 l, maxtryck 3 bar, 
slang 1,3 m, Viton® packning.

Art. nr: 30-8.38.11.901

IK-9
Kraftfull tryckspruta utrustad med integrerad tratt i tanken, 
säkerhetsventil med tryckluftsalternativ, nivåindikator samt 
en spraylans i glasfiber på 36 cm. Justerbart 
rundstrålemunstycke/flatstrålemunstycke i plast. 
Kapacitet 8 l, maxtryck 3 bar, slang 1,3 m, 
Viton® packning.

Art. nr: 30-8.38.11.911

1 234:-/st

1 359:-/st

Trycksprutor

BÄST

SÄLJARE
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IK-12
Kraftfull tryckspruta utrustad med integrerad tratt i tanken, 
säkerhetsventil med tryckluftsalternativ, nivåindikator 
samt en spraylans i glasfiber på 36 cm. Justerbart 
rundstrålemunstycke/flatstrålemunstycke i plast. 
Kapacitet 10 l, maxtryck 3 bar, slang 1,3 m, Viton® packning.

Art. nr: 30-8.38.11.921

IK-MULTI 12 BS
Professionell ryggspruta utrustad med säkerhetsventil, tanklock 
med antidropp funktion, nivåindikator samt en öppning med 
filter för enkel fyllning och rengöring. Justerbara vadderade band 
för portabel användning samt en spraylans i glasfiber 
på 36 cm. Justerbart rundstrålemunstycke/flatstrålemunstycke
i plast. Kapacitet 12 l, maxtryck 3 bar, slang 1,3 m, 
Viton® packning.

Art. nr: 30-8.39.70.01

TOTAL 7
En allround kvalitetsspruta med stor mångsidighet. 
Utrustad med flexibelt och böjbart rör samt förlängningsrör 
och säkerhetsventil. Justerbart rund- och flatstrålemun-
stycke i plast. Kapacitet 5 l, maxtryck 3 bar, slang 1,3 m, 
Viton® packning.

Art. nr: 30-8.38.77

”30 års erfarenhet i branschen”

1 483:-/st

1 670:-/st

861:-/st

Trycksprutor
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MATABI LTC
Batteridriven ryggspruta med tryckregulator integrerad i 
handtaget. Drivs av ett uppladdningsbart 18 V litiumbatteri 
och sprutan kan växla arbetstrycket mellan 2 bar och 5,5 
bar. Ergonomisk design, robust plasttank med bärremmar 
och midjebälte för portabel användning. Justerbart 
rundstrålemunstycke. Kapacitet 15 l, FKM/Viton® pack-
ning, drifttid 5 h.

Art. nr: 30-83045

TELESKOPLANSAR

Teleskoplans Glasfiber för IK- och 
Matabisprutor. Längd 1,6-3,2 m.

Art. nr: 30-83540913

Teleskoplans Glasfiber för IK- och 
Matabisprutor. Längd 1,6-5,4 m.

Art. nr: 30-83540915

Tillbehör

SLANGFÖRLÄNGNING

Slangförlängning syraresistent till IK- och 
Matabisprutor. Längd 6 m.

Art. nr: 30-83045805

4 325:-/st

1027:-/st

1 350:-/st

473:-/st

Trycksprutor



PRO 5, 5 L
Oljebeständig industrispruta med kraftfull tryckpump. Praktisk och effektiv 
för användning av vatten-lösliga kemikalier. Flatstrålemunstycke i plast. 
Kapacitet: 5 l, maxtryck: 3 bar, FKM/Viton® packning.

Art. nr: 20-81.0725

655:-/st
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CLEANER 1,5 L EPDM
Handspruta lämplig för natronlut 20%, aceton, etanol samt 
starkt alkaliska medel. Idealisk för industri- och fordonsren-
göring, desinfektion, impregnering, rostskydd samt lokalvård.
Justerbart munstycke i plast. Kapacitet: 1,5 l, maxtryck: 3 
bar, EPDM packning.

Art. nr: 80-3132BC

INOX SUPER EXTREME 10 L
Kraftfull tryckspruta med rostfri ståltank och 360° roterbar 
mässinglans. Utrustad med en tryckluftsventil, funnelskydd, 
lanshållare samt ett fack att förvara reservdelar i. 
Specialslang på 2 meter som är resistent mot kemikalier. 
Flatstrålemunstycke i mässing. Kapacitet: 10 l, 
maxtryck: 6 bar, FPM/Viton® packning.

Art. nr: 80-3615S

200:-/st

INOX PLUS 10 L
Kraftfull tryckspruta med rostfri ståltank, spiralslang på 2,5 m 
och 360° roterbar mässinglans. Denna spruta är även 
utrustad med en tryckluftsventil, funnelskydd, lanshållare 
samt ett fack att förvara reservdelar i. Flatstrålemunstycke 
i mässing. Kapacitet: 10 l, maxtryck: 6 bar, FKM/Viton® 
packning. 

Art. nr: 80-3615F

3 792:-/st

6 190:-/st

Trycksprutor

BÄST

SÄLJARE
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GLORIA FOODMASTER F 12
Handsprutan FoodMaster F 12 har testats och godkänts för användning i livs-
medelsföretag av Eurofins Food Testing GmbH, världsledande laboratoriegrupp 
för analytiska tjänster för livsmedels- och konsumtionsvaruindustrin. Med en 
påfyllningskapacitet på 1,25 liter och ett maximalt drifttryck på 3 bar är F 12 
det idealiska hjälpmedlet för att desinficera och rengöra produktionsanlägg-
ningar, matsalskök och cafeterier. Dessutom är trycksprutan säker att använda 
för applicering av livsmedel som fetter och oljor.

Art. nr: 20-630.0000

495:-/st

Trycksprutor

Modell: Artikelnr: Kapacitet Maxtryck Pris:

505 TK 20-506.2701 5 Liter 6 Bar 2 813:-

510 TK 20-512.2700 10 Liter 6 Bar 3 205:-
CLEANER 1,5 L FPM
Handspruta lämplig för sura rengöringsmedel, svavelsyra 30% 
och perättiksyra ca 40% samt 95% naftabaserade ämnen som 
kallavfettning. Idealisk för industri- och fordonsrengöring, 
desinfektion, impregnering, rostskydd samt lokalvård. 
Justerbart munstycke i plast. Kapacitet: 1,5 l, maxtryck: 3 bar, 
FPM packning.

 

Art. nr: 80-3132NG

313:-/st

BÄST

SÄLJARE

CLEANMASTER CM 05-10
Effektiva handsprutor som är tåliga mot sura och alkaliska medel. Dubbelver-
kande precisionspump med dubbelsprayfunktion. Stabil plastbehållare med 
nivåindikator. Justerbart munstycke i mässing. EPDM packning.

Modell: Artikelnr: Kapacitet Pris:

CM 05 20-607.0000 0,5 Liter 175:-

CM 10 20-613.0000 1,0 Liter 193:-

Från 175:-/st

Från 2 813:-/st

505-510 TK PROFILINE
Oljebeständiga industrisprutor med rostfri ståltank. Högpresterande mässing-
pump, integrerad kompressoranslutning och en slang på 1,35 m.  
Flatstrålemunstycke i mässing.maxtryck: 6 bar, FKM/Viton® packning.

pH 4-11

GLORIA -sprutor för professionell rengöring har utformats för att 
möta de höga krav som ställs på dagligt arbete med enheterna. 
Driftförhållandena i rengöringsindustrin kräver högsta prestanda, 
motstånd, hållbarhet och ergonomi från 
GLORIA hand- och trycksprutor.



8080

  15 900:-/frp

  60:-/st

Mikrobiologiska analysprodukter

LuciPac Pen svabbar för Lumitester

100 st  (5st/frp)

 Art. nr: 601184

20 st  (1st/frp)

 Art. nr: 601185

ATP Mätare - Lumitester Smart 
+ 100 st svabbar.

Snabb och enkel rengöringskontroll på bara 10 sek. 
Lumitester Smart mäter mängden ATP (levande celler), 
men även den mängd AMP (död organisk smuts) som 
finns närvarande. ATP-mätaren är temperatur-
kompenserande och går att kalibrera om efter 
varje mätning.

 Art. nr: 1902655

Listeriasvabb

För testning av Listeria spp för att 
minimera kontaminering och spridning. 
Listeria spp hydroliserar eskulinet och det 
bildas en karaktäristisk svartfärgad fällning 
som är enkel att se.

Antal/förpackning: 25 st.
 Art. nr: 1000100
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Compact Dry

Enkel metod för att räkna mikroorganismer och 
genomföra mikrobiologiska prover. Används för att 
testa råvaror, färdigmat, drycker, ytor med mera. 
Plattorna är enkla att läsa av och kan förvaras i 
rumstemperatur under odlingstiden som tar 
ungefär ett dygn.

Certifierade av Microval och Nordval.

Antal/förpackning: 40 st.
(Beställningsvara)

Antal/förpackning: 240 st.
(Beställningsvara)

Food Stamp

Förpreparerande odlingsmedium som är 
enkla att läsa av. Avsedda för egenkontroll 
och hygienkontroll inom all livsmedelsindustri 
och relaterade verksamheter.

Antal/förpackning: 30 st.
(Beställningsvara) 

Antal/förpackning: 100 st.
(Beställningsvara)

 fr. 775:-/frp

  731:-/frp

  2 312:-/frp

  4 138:-/frp

  3 900:-/st
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Mikrobiologiska analysprodukter

Benämning: Art. nr (40 st): Art. nr (240 st):
TC (Aeroba mikroorg.) 1000166 1000167

EC (E.Coli, Koliform) 1000168 1000169

CF (Koliform) 1000867 1000868

YM (Jäst och mögel) 1000869 1000870

LS (Listeria Monocytogenes) 1000899 1001013

VP (Vibrio Paraheamolyticus) 1800900 1001014

SL (Salmonella) 1002973 1002938

ETB (Enterobacteriacea) 1002941 1002942

PA (Pseudomonas aeruginosa) 1002947 1002948

XSA (Staphylococcus aureus) 1002960 1002961

X-BC (Bacillus Cereus) 1002970 1002971

Svabbar Art. nr: 1002953 640:- /frp (40 st)

Benämning: Art. nr (30 st): Art. nr (100 st):
Saboraud (Jäst och mögel) 1000028 1000027

SMA (Total antal) 1000030 1000029

TCBS (V.parahaemoliticus) 1000032 1000031

Cereus (B.cereus) 1000036 1000035

MLCB (Salmonella) 1000040 1000039

X-Gal (Koliform) 1000042 1000041

XMG (E.Coli, Koliform) 1000044 1000043

XSA (Staphylococcus aureus) 1000047 1000046

INCUBOX Thermocult

Inkubator som påskyndar tillväxten i tryckplattor, 
vilket gör att resultatet visas snabbare jämfört 
med tryckplattor i rumstemperatur. Tillväxten 
kontrolleras enkelt med en temperaturinställning 
på upp till 42 °C. 

 Art. nr: 1000048

  2 590:-/frp

  580:-/frp



En komplett leverantör av HYGIEN- OCH SERVICETJÄNSTER

www.arenaserviceab.se | info@arenaserviceab.se | 0430-165 80

VÅRA TJÄNSTER:
 

 Rengöring inom livsmedelsindustri.

 Lokalvård.

 Bemanning.

 Kontorsservice.

 Takrengöring, sanering, 

 klotterborttagning och is-blästring.

”Vi vill vara det självklara valet för Er som vill ha långsiktighet och 
hög genomgående kvalitet i hela rengöringsprocessen.”

Vi arbetar med all förekommande 
produktionsrengöring i industrimiljö 
med fokus på livsmedelsindustrin 
där det är höga krav på hygien.

Vi utför all typ av vanligt förekommande 
lokalvård hos företag såsom 
kontors- och industrilokaler 
samt butiker. Våra tjänster passar 
för såväl stora som små företag.

Vi erbjuder ditt företag specialservice 
med inriktning på bl a. lokalvård, 
fastighets- och kontorsservice. 

Välkomna till Arenagruppen! 

Arena Kemi AB har glädjen att i år fira 35 års jubileum. 
Detta kommer vi att fira bl.a genom att göra kampanjer under 
hela året med många fina erbjudanden.

Vi har stor erfarenhet av rengöring inom livsmedels- och läkemedelsindustrin
och en gedigen kunskap om all rengöring och utrustning till livsmedelsindustrin. 

Arena är en rikstäckande s.k. fullsortimentsleverantör av framför allt rengöringskemikalier och 
desinfektionsmedel. Vi tillhandahåller även rostfri hygienutrustning, spol- och skumutrustning, 
desinfektionssystem, mikroanalys, entreprenadrengöring, personlig skyddsutrustning, utbildning 
och mycket annat.

Vårt huvudkontor och lager ligger i Skottorp. Vi arbetar inom en stor grupp produktionsgrenar: 
Slakterier, charkuterier, grönsaker, färdigmat, fjäderfä, fisk, mejeri, bryggeri, tvätterier m.m. 
Målsättningen är att alla produkter ska vara så effektiva som möjligt och på 
samma gång miljöanpassade.

Med vänlig hälsning

  VD
  Erik Rosén

Vi har Er 
hygienlösning!

Arena Kemi AB sätter hög prioritet på snabba leveranser för att erbjuda våra kunder bästa service. 
Vi erbjuder stor flexibilitet av leveranser mellan våra bolag med samleveranser och bokningar 
enligt våra eller kunds fraktavtal. Order före kl. 11:00 behandlas och skickas oftast samma dag.

Det går utmärkt att göra samleverans med annat gods (exempelvis trycksprutor från Sejsab). 
Priset är baserat på gällande valutakurser, fraktavgifter etc. Varje ändring därav kan medföra 
motsvarande ändring av priset. Vid hinder av leverans på grund av force majeure eller eljest till 
följd av omständighet utom vår kontroll äger vi rätt att häva köpet eller flytta fram leverans-
tiden. Varan tillhör säljaren tills den är till fullo betald. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga 
priser på grund av till exempel felskrivningar på hemsida eller tryckfel i katalog.

Samtliga priser är exkl moms.
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