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 I samarbeid med Zebra Group og 
Respira med fokus på innovasjon 
og kvalitetssikring, tilbyr vi gjennom 
et stort og velfungerende nettverk i 
Europa og Asia, smittevernsprodukter 
til både offentlig og privat sektor. 
Forhandlere i profilbransjen kan nå 
kjøpe produkter av høy kvalitet og 
nytteverdi direkte fra lager i Norge og 
Europa.

Team Moldskred  marketing

-på jobb for å gjøre deg trygg og god!
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OSLO S, August 2020

Hei,
Hvorfor bruker du 
munnbind her idag?

Jo, fordi da beskytter jeg 
deg -og hadde du brukt så 
hadde du beskyttet meg.  

Vi har vel alle noen å være 
glad i, har vi ikke? 

Det er så enkelt som det!

Marius, 18 år
Kokkelærling

“Better safe than sorry!”

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, 
anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer 

med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.
Kilde: FHI Folkehelseinstituttet



Gjeldende standard(er):

EN ISO14971:2012  /  EN ISO 15223-1:2016  /  EN14683:2019  /  EN 1041:2008+A1:2013

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010  /  EN ISO 10993-5:2009  /  EN ISO10993-10:2010

Lager i Norge

Rask levering

God Pris!

Importør og distributør i Norden:

Respira.no  |  a part of Zebra Group

Kirurgiske Munnbind
Standard:  Type II  -  IIR  -  IIR (m/snøring) 

CE merket  -  EN 14683:2019 (93/42/EEC  -  2007/47/EC)
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Kirurgisk Munnbind Type II  -  m/ørestrikk

Kirurgisk Munnbind Type IIR  -  m/ørestrikk

Kirurgisk Munnbind Type IIR  -  m/snøring

3-lags non-woven polypropylenmateriale

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 98%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

CE-sertifisert:                                     93/42/EEC  -  2007/47/EC

Teststandard: EN 14683:2019

Norsk merking- og bruksanvisning: Ja

Godkjent for bruk i helsevesenet

3-lags non-woven polypropylenmateriale

Bakteriefiltreringsevne (BFE):     ≥ 98%

Differensialtrykk (Pa/cm2):           < 60

Sprutmotstandstrykk (kPa)                                                    ≥ 16,0

CE-sertifisert:                                     93/42/EEC  -  2007/47/EC

Teststandard: EN 14683:2019

Norsk merking- og bruksanvisning: Ja 

Godkjent for bruk i helsevesenet

3-lags non-woven polypropylenmateriale

Bakteriefiltreringsevne (BFE):     ≥ 98%

Differensialtrykk (Pa/cm2):         < 60

Sprutmotstandstrykk (kPa)                                                    ≥ 16,0

CE-sertifisert:                                     93/42/EEC  -  2007/47/EC

Teststandard: EN 14683:2019

Norsk merking- og bruksanvisning: Ja 

Godkjent for bruk i helsevesenet

Stk.
1

Stk.
1

Stk.
1

Inner box
50

Inner box
50

Inner box
40

Transport eske
2000

Transport eske
2000

Transport eske
1600

Pall
44000

Pall
44000

Pall
35200

Gjeldende standard(er):

EN ISO14971:2012  /  EN ISO 15223-1:2016  /  EN14683:2019  /  EN 1041:2008+A1:2013

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010  /  EN ISO 10993-5:2009  /  EN ISO10993-10:2010

Lager i Norge

Rask levering

God Pris!

Importør og distributør i Norden:

Respira.no  |  a part of Zebra Group

Kirurgiske Munnbind
Standard:  Type II  -  IIR  -  IIR (m/snøring) 

CE merket  -  EN 14683:2019 (93/42/EEC  -  2007/47/EC)
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NYHET Cool Black

Sort 3-lags munnbind (lik type IIR) RS 721739-10

3-lags Sort non-woven polypropylenmateriale

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 98%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 60

Merket                                                                             UNE 0064-1

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Norsk merking- og bruksanvisning: Ja

Disse munnbindene har markedets høyeste bakterie-
filtreringsevne (BFE) på hele 99,9% i henhold til utførte tester 
hos INTERTEK- og SGS-godkjente laboratorier. 
Munnbindet beskytter godt mot faste partikler, bakterier og 
virus og er ekvivalent med standard EN-14683-2019 type IIR

Munnbindene er også REACH-kompatible i henhold til 
regulativ EC 1907/2006, 836/2012, og 494/2011.

Ikke til medisinsk bruk.

Stk.
1

1stk/poly bag

Inner box
50

Inner box
5

Inner box 2
25

Transporteske
3000

Transporteske
800

Pall
48000

Pall
19200

Åndedrettsvern  FFP 2 NR                RS 721855-10

5-lags sort filtrerende ansiktsmaske, type FFP2.

Partikkelfiltreringsevne (PFE):  ≥ 95%

Merket:                                                                                          FFP2

Teststandard:                                            EN- 149:2001+A1:2009

CE-merket                                                                             CE 2834

Latexfri                                                                                               Ja

Norsk merking- og bruksanvisning: Ja
                                                                    
En komfortabel filtermaske til engangsbruk med god 
passform og justerbar neseklemme.  
Masken beskytter godt mot faste partikler, bakterier og virus.

Masken har 5 lag og en varmeforseglet finish. Med ørestrikker 
og justerbar neseklemme for en tett passform.
Klassifisert som personlig beskyttelsesutstyr (PVU) og
sertifisert i samsvar med standard EN 149: 2001 + A1: 2009.
Produsert i 50% Non-Woven, 50% Meltblown.

Ikke til medisinsk bruk.

NYHET

BAR24

Tilbehør se side 20

10
Sort

10
Sort
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Stk.
1 / poly bag

Inner box
5

Inner box /2
25

Transporteske
800

Pall
19200

Åndedrettsvern - FFP 2 NR               RS 721855-xx

5-lags filtrerende ansiktsmaske for engangsbruk, type FFP2.

Partikkelfiltreringsevne (PFE):                         ≥ 95%

Merket:                                                                                          FFP2

Teststandard:                                            EN- 149:2001+A1:2009

CE-merket                                                                             CE 2834

Latex fri                                                                                               Ja

                                                                    
En komfortabel filtermaske til engangsbruk som sitter godt til 
ansiktet, og har justerbar neseklemme.  
Masken beskytter godt mot faste partikler, bakterier og virus.

Masken har 5 lag og en varmeforseglet finish. Med ørestrikker 
og justerbar neseklemme for en tettere passform.
Klassifisert som personlig beskyttelsesutstyr (PVU) og CE
sertifisert i samsvar med standard EN 149: 2001 + A1: 2009.
Produsert i 50% Non-Woven, 50% Meltblown.
Leveres i hygienisk og praktisk singelpakket emballasje.

Ikke til medisinsk bruk.

Hvit

Grå

Sort

Blå

Rosa

Åndedretsvern i 5-lag som beskytter 
både bruker av masken og de rundt. 
Leveres nå i hele fem farger i klasse FFP2

NYHET - 5 Lags

Nå i fem farger!
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Stk.
1

Inner box
50

Transport eske
3000

Pall
36000

Din logoDitt budskapEget design

NYHET - 5 farger

singelpakket!

3-lags munnbind med høy filtreringsevne lik medisinske munnbind Type IIR RS 721739-xx

3-lags non-woven 90% polypropylenmateriale, 10% Viskose

Bakteriefiltreringsevne (BFE):     ≥ 98%

Differensialtrykk (Pa/cm2):         < 60

Sprutmotstandstrykk (kPa)  (Type II)                                    ≥ 16,0

Sertifisert:                                                           INTERTEK og SGS 

Teststandard: EN 14683:2019

Norsk merking- og bruksanvisning: Ja 

Ikke til medisinsk bruk.

Disse munnbindene har markedets høyeste bakterie-filtreringsevne (BFE) på opptil hele 99,9% i henhold til utførte tester 
hos INTERTEK- og SGS-godkjente laboratorier. Munnbindet beskytter godt mot faste partikler, bakterier og virus og er 
ekvivalent med standard EN-14683-2019 lik medisinske munnbind type IIR. Munnbindene er også REACH-kompatible i 
henhold til regulativ EC 1907/2006, 836/2012, og 494/2011. Leveres i standard pakning med 50 stk. 
Disse munnbindene kan også leveres som singelpakket munnbind med egen label og eget pakkedesign. 

Egner seg spesielt godt som give-away for hotell, taxi, kjøpesenter, resepsjon, restaurant, flyplass, m.m.

Stk.
1

Inner box
50

Transporteske
3000

Pall
60000

Nå i  5 farger

Filtrering lik Type II R

NYHET
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NYHET

BFE
≥90%

Tøymunnbind med
antimikrobiell beskyttelse

Powered by

25
Vaskesykluser
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Viropro+ tøymunnbind er behandlet med 
HEIQ Viroblock NPJ03. En behandling som gir 
produktet en antimikrobiell beskyttelse. 
Dette hemmer veksten og utholdenheten av 
bakterier og innhyllede virus på tekstiloverflaten. 
Viropro+ tøymunnbind er produsert i henhold til 
UNE 0065 og overflater og holdbarhet i henhold 
til CWA 17553-standarden. Maskene er nøye 

testet i henhold til Europas gjeldene direktiver.                           
Testene plasserer masken i det høyeste nivået 
level90 i standarden CWA 17553 som er anbefalt 
av Helsedirektoratet og FHI når det gjelder 
tøymunnbind for bruk i det offentlige rom. Masken 
har ergonomisk søm i front for komfortabel 
tilpassning og elastiske ørebånd i hypoallergenisk 
materiale. 
Masken er OEKO-TEX Standard 100 sertifisert.

* HeiQ Viroblock NPJ03 er blant de første tekstilteknologiene i verden som har vist seg å være effektive mot SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2 er et innhyllet virus fra coronavirus-familien som forårsaker COVID-19.  Tester har blitt utført av HeiQ med Peter Doherty Institute for 
Infection and Immunity i Melbourne, Australia (Doherty Institute). HeiQ Viroblock er designet for å hemme veksten og utholdenheten av bakterier 
og innhyllede virus på tekstiloverflater. Det er en unik kombinasjon av HeiQ sin registrerte sølvteknologi for antiviral og antibakteriell effekt og 
vesikkelteknologi som en booster. * McAuley J. (2020) Rapport om “Viral stabilitet og utholdenhet av SARS-CoV-2 om behandlet 
materiale”.   https://heiq.com/technologies/heiq-viroblock/

Doherty Institute for Infection and Immunity, Melbourne.

Tekstil som er behandlet med HEIQ Viroblock NPJ03 har testet effektivt med 
hele 99,99% reduksjon av SARS-COV-2* viruset som kan forårsake COVID-19. 

Markedets mest komplette 
tøymunnbind

Tøymunnbind med HeiQ Viroblock

Front: 50% Bommull/ 50% Polyester. Innside: 100% Bommull

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 90%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

Standard:     UNE-0065 /  ISO20743 / ISO18184 / CWA17553

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Størelse:                                                                                   Voksen

Vask:                                                                       25 ganger / 60Co

Artikkel:  RS721781-xx

Artikkel:  RS721785-10 m/ nakkebånd

Begge artiklene kan leveres med trykt logo.

1 Stk.
Polybag

10
Sort

Kan leveres med 
etui med trykk

Kan leveres med 
etui med trykk10

Sort

06A
Blå

01
Hvit

Inner box
10 stk Polybag

Transporteske
400

Pall
18000

Tøymunnbindet er ikke til medisinsk bruk.

NB: Antimikrobielle egenskaper er innebygd for å beskytte 
produktet, ikke brukere eller andre mot patogener. Rengjør 
alltid produktet grundig etter bruk.

Powered by

“HEIQ, VIROBLOCK and HEIQ VIROBLOCK are trademark(s) or registered trademark(s) and properties of HeiQ Materials AG. The use of these trademark(s) is subject to approval from HeiQ.”

WORK
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L

M

S

VIRO BASICVIRO BASIC

VIRO BASICVIRO BASIC

VIRO BASICVIRO BASIC

25
Vaskesykluser
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10
Sort

05
Rød

06
Blå

01
Hvit

01
Hvit

01
Hvit

06
Blå

06
Blå

05
Rød

07
Grønn

10
Sort

02
Gul

05
Rød Beige Grå

Tøymunnbind - flergangs bruk - L   RS721753-xx

Tøymunnbind - flergangs bruk - M RS721823-xx

Tøymunnbind - flergangs bruk - S  RS721754-xx

Front: 50% bomull/ 50% polyester. Innside: 100% bomull

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 90%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

Standard:                                        OEKO-TEX 100  /  CWA17553

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Størrelse:                                                                                  Voksen

Vask:                                                                       25 ganger / 60Co

Artiklene kan leveres med logotrykk.

Front: 50% bomull/ 50% polyester. Innside: 100% bomull

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 90%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

Standard:                                        OEKO-TEX 100  /  CWA17553

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Størrelse:                                                                Ungdom / Dame

Vask:                                                                       25 ganger / 60Co

Artiklene kan leveres med logotrykk.

Front: 50% bomull/ 50% polyester. Innside: 100% bomull

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 90%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

Standard:                                        OEKO-TEX 100  /  CWA17553

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Størrelse:                                                                        Barn 6 - 9 år

Vask:                                                                       25 ganger / 60Co

Artiklene kan leveres med logotrykk.

BARN UNDER 3 ÅR SKAL IKKE BRUKE ANSIKTSMASKE!

BFE
≥98%

BFE
≥98%

BFE
≥98%

TESTET

NY 

FARGE
NY 

FARGE

TESTET

TESTET

Ansiktsmaskene er ikke til medisinsk bruk.

Kan leveres med 
etui med trykk

Kan leveres med 
etui med trykk

Kan leveres med 
etui med trykk
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Kan leveres med 
etui med trykk

Virotex “black mask” 2 lag  med 65% polyester / 35% bomull

Størrelse:                                                       Voksen

Vask:                                                                                              60Co

Vaskbar og gjenbrukbar to-lags ansiktsmaske med 
elastiske ørepropper. I voksen størrelse. 
Produsert i en 65% polyester og 35% bomullsblanding, 
195 g / m². 
MOQ: multipler på 20 stk.

Denne masken er ikke personlig verneutstyr, den har ikke 
virusfiltreringsegenskaper, men å dekke ansiktet ditt kan 
bidra til å redusere virusoverføring til andre.

Artiklene kan leveres med logo trykk.

Antibakterielt Kan leveres med 
etui med trykk

01
Hvit

Antibakterielt  tøymunnbind          RS 721763-01

Sort 2-lags tøymunnbind                   RS 84012-10

Front: 100% polyester.    Innside:  100% teknisk polyester

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 90%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

Standard:                                        OEKO-TEX 100  /  CWA17553

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Størrelse:                                                                                  Voksen

Vask:                                                                       25 ganger / 60Co

Artiklene kan leveres med logo trykk.

BFE
≥90%

TESTET

Munnbindet er ikke til medisinsk bruk.

Munnbindet er ikke til medisinsk bruk.

25
Vaskesykluser
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Sort Marine blå Grå Rød Blå Grønn Hvit

En miljøvinner

Virotex softshell 92% polyester / 8% elastan

Bakteriefiltreringsevne (BFE):  ≥ 90%

Differensialtrykk (Pa/cm2):            < 40

Standard:                                                                           CWA17553

Teststandard:                                                      EN 14683:2019

Størelse:                                                                                   Voksen

Vask:                                                                       69 ganger / 60Co

Artiklene kan leveres med logo trykk.

BFE
≥90%

TESTET

Munnbindet er ikke til medisinsk bruk.

Kan leveres med 
etui med trykkVaskesykluser

Antibakterielt

“MUNNBIND FOR BÅDE DEG OG MILJØET”
-et kostnadseffektivt alternativ med hjerte for miljø!

Antibakterielt tøymunnbind som kan vaskes 
inntil  69 ganger, uten at det forringer de 
tekniske egenskapene til produktet. Dette gir 
en enorm besparelse for både lommebok og 
miljø. Munnbindet finnes i syv farger og har en 
stor trykkflate med mulighet for profilering.  
Munnbindet er produsert i henhold til CWA 
17553:2020 som er FHI og helsedirektoratet 
sin  anbefalte standard for tøymunnbind til 
bruk i det offentlige rom. 

Elastisk Softshell tøymunnbind  RS 12-2614xx

69
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Antibakterielt

01
Hvit

(Illustrasjons design)

Flerbruks skjerf              RS 721787-01

Flerbruks skjerf m/ filterlomme  RS 718910Filter på rull, 50m   RS-R95-50m

Materiale:              Antibakteriell 100% polyester

Standard:                                              ISO 20743

Størrelse:                                                    Voksen

Kan leveres med logotrykk. 

Skreddersydd flerbruks skjerf i pustende og hurtigtørkende 

polyester, med bomulls innerlomme for filter eller engangs-

maske. kan leveres med all-over sublimerings trykk. 

Materiale i skjerf:                          100% polyester (135 g /m²)

Lomme for filter:    100% bomull (140 g /m²)

Størrelse:                                                                          Voksen

Artiklene kan leveres med ditt eget all-over sublimerings 
trykk. 

100% polypropylen 
• smelteblåst filtermateriale, vekt 30 g/m2

• elektrostatisk ladet for å fange opp partikler i virusstørrelse 

• filtreringseffektivitet minst 81%

• kun beregnet for engangsbruk

• egnet for tekstilmasker etter skjæring/ klipping

• Størrelse:  bredde 20 cm - lengde 50 m

Retur av dette produktet er ikke mulig

NYHET

NYHET



17

Ti
lb

eh
ør



18

Hygienisk etui for munnbind i PP

Artikkel nummer: RS 721767-01T

Munnbindetui i motstandsdyktig gjennomsiktig PP-materiale.
Ideell for transport og beskyttelse av alle typer munnbind. 
Designet for å få rask tilgang til masken. 
Enkelt å desinfisere etter hver bruk.

Produktet er også ideellt for profilering.
Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  10,5 x 12,5 cm
Pakning:  20 stk pr. eske.

Hygienisk XL etui for munnbind i PP

Artikkel nummer: RS 721783-01

Munnbindetui i motstandsdyktig hvitt PP-materiale. 
Den store størrelsen gjør den praktisk til oppbevaring av flere 
masker samtidig. Nyttig på lengre turer eller om dere er flere 
på tur.  Enkelt å desinfisere etter hver bruk. 
Produktet er også ideellt for profilering.  
Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  11,8 x 17,4 cm   -  Pakning:  25 stk pr. eske.

BEST-

SELGER

Hygienisk etui for munnbind kit

Hygienisk etui for munnbind

Artikkel nummer: RS 721760-01
Munnbindetui i solid PP-materiale.
Ideell for oppbevaring og beskyttelse av alle typer munnbind. 
Designet for å få rask tilgang til masken og tilbehør.
Enkelt å desinfisere etter hver bruk.

Produktet er også ideellt for profilering.
Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  19 x 1,2 x 10,5 cm
Pakning:  125 stk pr. eske.

Artikkel nummer: RS 12-2612xx
Munnbindetui i matt og solid PP-materiale.
Ideell for oppbevaring og beskyttelse av alle typer munnbind. 
Designet for å få rask tilgang til masken og tilbehør.
Enkelt å desinfisere etter hver bruk.

Produktet er også ideellt for profilering.
Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  13 x 1,6 x 13 cm
Pakning:  150 stk pr. eske.

NYHET
NYHET

01
Hvit

10
Sort
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Hygienisk stoffetui for munnbind

Non-woven pose for munnbind

Artikkel nummer: RS 12-2611
Munnbindetui i tekstil, spesielt designet for transport og 
beskyttelse av alle typer ansiktsmasker. Produsert i bomull og 
polyesterblanding, pustende og vaskbar. Med elastisk bånd for 
lukking i matchende farge for rask tilgang til masken. Enkel å 
desinfisere etter hver bruk og ideell for påtrykk av logo/budskap.
50% bomull / 50% polyester. Produktet er ideellt for profilering.  

Kan leveres med logo trykk.

Artikkel nummer: RS 12-2613
Munnbindetui i non-woven tekstil, designet for transport og 
beskyttelse av alle typer ansiktsmasker. Produsert i pustende og 
vaskbart materiale. Med enkel lukking for rask tilgang til masken. 
Enkel å vaske etter hver bruk og ideell for påtrykk av 
logo/budskap. Produktet er ideellt for profilering.  

Kan leveres med logo trykk.

NYHET

Pustende materiale

Beige Sort Hvit
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NoTouch hygienenøkkel  

Maskeholder                          RS 12-6716-xx

Artikkel nummer: RS 718932 (stainless steel),  RS 718805 (bamboo)
Artikkel nummer: RS 718399-01 T / RS718800 CR (hvit/trykk.)
Artikkel nummer: RS 721797-01   Antibakteriell
Praktisk hygienenøkkel i akryl, stainless steel eller bamboo plywood. Brukes for 
å trykke på knapper og åpne dører uten direkte kontakt. Den kan også brukes 
som nøkkelring med den medfølgende metallringen.
Kan leveres med logo trykk elller gravering fra kun 100 stk
Størrelse: 74 × 52,5 mm.  Pakning: 50 stk pr. eske. 

Praktisk munnbindholder

BAR
24

05
Rød

10
Sort

01
Hvit

07
Grønn

06
Blå

Artikkel nummer: RS 721752-xx

Munnbindholder i motstandsdyktig hvitt PP-materiale. 
Denne munnbindholderen er fin å bruke for å avlaste trykket bak ørene, 
men også fin for å justere passformen til munnbindet. Med strammere 
strikk får man tettere kontakt med ansiktet på siden av masken som gir 
økt beskyttelse for luftlekkasjer.  Produktet er fint for egen profilering.
Enkelt å desinfisere etter hver bruk. Tilgjengelig i 5 farger.
Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  16.5 x 4 cm   -  Pakning:  100 stk pr. eske.

Grønn Sort Hvit Blå Rød

Iøynefallende maskeholder med regulerbar snor i 
polyester, passer for alle typer masker. Designet 
for komfortabel transport av masken, alltid 
tilgjengelig. Justerbar knapp i hvitt med mulighet 
for merking med logo. Sikkerhetskroker som er 
veldig enkle å ta på og ta av. Tilgjengelig i et bredt 
spekter av farger.
Kan leveres med logo trykk.

Antibakteriell
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Ansiktsvisir med strikk og softfoam VS 3322

Beskyttelsesbriller - besøksbriller RS 721741 

CE merket                                                                    EN 166:2001

Størrelse på visir/skjerm 33 x 22 cm

Et komfortabelt, heldekkende ansiktsvisir i high-definition 
PET- film med ekstra høy optisk klarhet. Visiret har bred og 
myk strikk for godt feste rundt hodet og soft-foam i 
pannen for maksimal komfort. Visiret har beskyttelsesfolie 
som fjernes før bruk. God beskyttelse mot riper, sterk syre- 
og base motstand, høy gjennomsiktighet og god anti-dugg 
effekt. Softfoamet gir god avstand til ansiktet slik at briller fint 
kan benyttes sammen med visiret.

CE- merket                                                                   EN 166:2001

Ultraviolette filtre:                                      EN170:2002 , UV 2C-1.2

Materiale:                                                               (PC) Polykarbonat 

Klare polykarbonatbriller med sidebeskyttelse og ventilasjon. 
Hull i stengene til nakkesnor.

Merke: Delta Plus.

Stk.
10

Stk.
1

Inner box
200

Inner box
10

Transporteske
2000

Praktisk øreavlaster - justering for munnbind

Artikkel nummer: RS718389-01
Munnbindholder i motstandsdyktig hvitt PP-materiale. 
Denne ørestrikkholderen er fin å bruke for å avlaste trykket bak ørene, 
men også fin for å justere passformen til munnbindet. Med strammere 
strikk får man tettere kontakt med ansiktet på sidene av masken, som 
gir økt beskyttelse for luftlekasjer.  Produktet kan leveres med trykk 
med avstandspåminnelse, eller med mulighet for egen profilering.
Enkelt å desinfisere etter hver bruk. 
Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  17 x 3 cm   -  Pakning:  50 stk pr. eske.

Kan leveres med eget trykk.
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Penner er en av synderne når det kommer til å spre 
bakterier fra hånd til hånd i private og offentlige rom. Våre 
antibakterielle kulepenner inneholder nano-sølv additiv som 
forhindrer bakterievekst på pennens kropp og bidrar til å 
forhindre spredning av bakterier og virus mellom mennesker 
på grunn av dens antibakterielle egenskaper. 

Våre penner er produsert i henhold til ISO 22196 og 
veldig aktuelle for offentlige rom, skoler, barnehager, 
servicebaransjen, helse sektoren m. fl.. der risiko for 
bakteriesmitte er høy. 

Antibakterielle penner er ikke bare et utmerket godt markedsføringsverktøy for selskaper 
i medisinsk sektor, men også innen skole, helse og omsorg samt for penner som brukes på 
offentlige steder som sykehus og restauranter, hotell resepsjoner m.m. 

Bruk våre antibakterielle penner som din salgsfremmende penn, 
bli med og bidra til å minimere risikoen for å spre infeksjoner i samfunnet.

Alle våre antibakterielle penner er ISO 22196: 2011-kompatible.

Vi har penner med eller uten touch-penn funksjon, Alle penner er med blå refill. 

Leveres i pakker à 50 stk. 
Produktene er ideelle for profilering. Kan leveres med logotrykk fra kun 100 stk.

“Rene penner = Rene hender”

NYHET

Antibakterielle penner m/ nano-sølv additiv
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Antibakterielle penner m/ nano-sølv additiv

Artikkel nummer: AP 721796-xx

Kulepenner av plast med antibakteriell kropp. Inneholder 
nano-sølv additiv som forhindrer bakterievekst på pennens 
kropp. Med trykkknapp-mekanisme og blå refill. 
Pennene er produsert i henhold til ISO 22196: 2011

Produktet er også ideellt for profilering.
Kan leveres med logotrykk. 
Trykkordre fra kun 100 stk.

Størrelse:  ø10×138 mm, 7 gr.

Pakning:  50 stk pr. eske. 

AP 721745-01AP 721809-01 AP 721845-01

-10 -05 -07 -02 -06 -01

BEST-

SELGER

AP 721810-01

Touch 
screen
topp

Touch 
screen
tupp

AP 721796-xx
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Hånddesinfisering, 10 ml Spray

Desinfiserende våtservietter 2 ml

Artikkelnummer: RS721458xx
Plast, penneformet håndrensespray med farget hette. 
Kosmetisk produkt, ikke-biocid! Alkoholdig spray for hygiene og 
hudrensing i en 10 ml påfyllbar flaske. Gjennomsiktig kropp, med 
klipshette tilgjengelig i hele 6 farger. 
Renseveske med 65% alkoholinnhold. Varen er med GMP-sertifisering 
(Good Manufaturing Practices) som garanterer oppfyllelse av strenge 
kontrolltiltak for å oppnå et trygt og godt kvalitetsprodukt.

Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  13.4 x Ø 1,6 cm   -  Pakning:  50 stk pr. eske.

Artikkelnummer: RS721747
Alkoholbasert desinfiseringsserviett for rengjøring og desinfisering 
av hender og overflater som ofte brukes (smarttelefoner, 
handlekurvstenger, tastaturer etc.) Produsert i komposterbart 
materiale og pakket i en 2 ml enkeltdosepakke med en bred trykkflate. 
Alkoholinnhold: 70%. Størrelsen på servietten (utfoldet): 15,5x16,5 cm. 
Enkeltpakkens størrelse: 6,7x8 cm. Sertifisering 94/62 / EC tilgjengelig.

Kan leveres med logotrykk.

Størrelse:  6,7 x 8 cm   -  Pakning:  100 stk pr. eske.

05
Rød

01
Hvit

10
Mørk Grå

07
Grønn

13
Lilla

06
Blå

NYHET

NYHET

1 Stk.
Polybag

Inner box
100 stk

Transporteske
3000

Pall
108000
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Hånddesinfisering, 100 ml Gel med Aloe vera

Hånddesinfisering, 250 ml Gel med Aloe vera

Artikkelnummer: RS721762-01T
Hånd-desinfiserende gel for hygiene og hudrengjøring, med Aloe 
vera-ekstrakt. Leveres i påfyllbar 100 ml flaske, med dispenser og 
sikkerhetslokk. Gjennomsiktig flaske, med matchende lokk og en hvit 
laminert etikett med et bredt trykkområde. 
Inneholder håndrense-gel med 70% alkoholinnhold.
Kosmetisk produkt, ikke-biocid.

Kan leveres med logo trykk.

Størrelse:  13,3 x Ø3,6 cm   -  Pakning:  35 stk pr. eske.

Artikkelnummer: RS800686
Hånddesinfiserende gel for hygiene og hudrengjøring. 
Leveres i hvit påfyllbar 250 ml flaske med dispenserpumpe.
Kosmetisk produkt, ikke-biocid.
Inneholder håndrense-gel med 70% alkoholinnhold.

Kan leveres med logo trykk.
Størrelse:  20,7 x Ø4,7 cm   -  Pakning:  30 stk pr. eske.

NYHET

1 Stk.

1 Stk.

Transporteske
35 stk

Transporteske
30 stk

Pall
8400 stk

Kan leveres med 
din firmalogo!

GEL

70%
Alkohol

250 ml

GEL

70%
Alkohol

V
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20 ml

NYHET

Desinfiserende håndgel 
med din egen logo.

Spray for overflate-desinfisering med din egen logo.

Desinfiserende håndgel for hygiene og hudrengjøring. 
Leveres i klar, påfyllbar emballasje med din egen logo 
og budskap. Kosmetisk produkt, ikke-biocid. 
Inneholder håndrense-gel med 65-70% alkoholinnhold.

Desinfiserende spray spesielt designet for effektiv rengjøring og desinfisering av 
dagligdagse gjenstander som mobiltelefoner, masker, mus, tastatur, dørhåndtak 
eller handlekurven.  Stor printflate for din bedriftprofilering.

Unngå direkte påføring på hender eller hud.

240 ml

GEL

65%
Alkohol

60 ml 30 ml

30 ml

15 ml

GELGEL

GEL GEL

65%
Alkohol

65%
Alkohol

65%
Alkohol 70%

Alkohol

Art. nr.  RS 721700-01

Art. nr.  RS 721773-01

Art. nr.  RS 721743-01

Art. nr.  RS 721744-01

Art. nr.  RS 721761-01T

Art. nr.  RS 721742-01
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Desinfiserende og rensende håndgel med 70% denaturert alkohol og aloe vera gel spesielt utviklet for 
håndhygiene. Det er spesielt nyttig i situasjoner der tilgang til håndvaskeanlegg ikke er lett tilgjengelig. 
Produktet er beriket med aloe vera gel, glyserin og vitamin B5 som har naturlige fuktighetsgivende 
egenskaper slik at huden bevarer sin naturlige fuktighetsbalanse. Inneholder 98% ingredienser av 
naturlig opprinnelse. Lett å smøre på, tørker raskt, er ikke klebrig og har en frisk duft av aloe vera og 
sitron. 400 ml flasken har en slank design med diameter på kun 65 mm  (400ml) så denne passer også 
til koppholderen i bilen. 100 ml flasken er en hendig lommestørrelse som egner seg til daglig bruk på 
jobb eller på reise. (Pumpe leveres separat.)

Leppepomade med melkeproteiner og 
honningekstrakt laget spesielt for tørre 
og dehydrerte lepper. Kombinasjonen av 
melkeproteiner og honningekstrakt har fuktighets-
givende egenskaper. Den er også beriket med 
ricinusfrøolje, mandelolje, bivoks og sheasmør, som 
har hudnærende egenskaper og hjelper deg med å 
forsyne huden din med nødvendige vitaminer.

Fuktighetsgivende håndkrem med havremelk og 
ringblomstekstrakt. Organisk, lett absorberende 
håndkrem hjelper til med å opprettholde fuktighet 
i sensitiv håndhud, mykgjør huden og får den 
til å føles silkemyk. Havremelk gjenoppretter 
og opprettholder ikke bare den nødvendige 
fuktigheten i huden, men bidrar også til å redusere 
rødhet. Calendula ekstrakt beskytter huden mot 
irritasjon og skadelige miljøeffekter. Anbefales 
til daglig pleie etter sensitiv og tørr håndhud. 
Dermatologisk testet.

1 Stk.

1 Stk.1 Stk.

Transport eske
9 stk

6/9 stk. pr. 
kartong

Margarita høykvalitets desinfiserende håndgel med Aloe-vera og vitamin B5
400 ml refil / 400 ml med pumpe / 100 ml reise flaske. Art.nr.: RS400MHGR  / RS400MHGP / RS100MHG

MARGARITA - ECO Fuktgivende 
håndkrem, 75 ml  Art. nr.: RS75MEHK

MARGARITA leppepomade
med melkeproteiner og honningekstrakt  Art. nr.: RS4ML

70%
Alkohol

400 ml

70%
Alkohol

100 ml

NYHET
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for bruk i det offentlige 
rom og høyt trafikkerte 

områder.

Høy kvalitet

Innovativ drift

Stor kapasitet

Enkel betjening

Innovative dispensere
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Våre modulære dispensere er utviklet og 
produsert i Europa med fokus på kvalitet, 
bærekraft og design. Modulene kan brukes både 
innendørs på batteri eller strøm, og utendørs 
med solcelle-panel der dispenseren vil være 
fullstendig autonom. Disse løsningene gir 
praktisk talt ubegrensede bruks- og plasserings 
muligheter. Dispenseren kan leveres i forskjellige 
konfigurasjons-moduler som kurv+dispenser, 
dispenser+dispenser,  kurv+kurv uten å forstyrre 
designet. Begge funksjonene har separate dører 
og tilgang fra begge sider.
Dispensermodulen har plass til 5 liters beholder 
for å sikre lang driftstid med minimal opfølging. 

Noen høydepunkter:
• Enkel konstruksjon i rustfritt stål vil sikre 

sikker og hygienisk bruk
• Kombinasjon av funksjoner - autonom 

strømforsyning, avfalls-kurv, dispenser, 
fylle-sensor (valgfritt)

• Optimaliserte deler som tillater forskjellige 
konfigurasjoner

• Modulær konstruksjon - ferdig monterte 
moduler, klar til å brukes rett ut av esken.

• For utendørs / innendørs bruk
• Kan drives av solcellepanel

Virotech-dispenser produseres i rustfritt stål og er konstruert og 
dimensjonert for bruk på steder med høy trafikkfrekvens. 
Muligheten for rask og effektiv hånddesinfisering er et viktig tiltak for å hindre 
spredning av bakterier og virus i befolkningen.

Innovativ dispenser i høy kvalitet. 
Utviklet for bruk i det offentlige rom.

• Rustfritt stål

• Driftstemperatur fra -20 Co til +60 Co

• 12.000 mAh batteri

• 16W solcellepanel

• Automatisk dispenser

• Rommer hele 5L med desinfeksjonsvæske

• Låsbare luker for begge sider av modulen

• Dimensjoner: H: 110 cm x B: 36 cm x D: 36 cm

Tekniske spesifikasjoner:

Kontakt kundeservice for prosjektering og pris. 
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Sykehus
Togstasjon

Flyplass

Idrettshall
Kontor fellesskap

Industri

Kafé

 

Hotell
Spa

Kjøpesenter

Jernbane

T-bane

Skole Universitet

Restaurant

Svømmehall

Mathall

Kino

Museum

Fergekai
Ankomsthall

Taxfree

Solcelle

16W

NYHET
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Berøringsfri dispenser med 22” digital skjerm 

Den robuste frittstående eller veggmonterte 22” Android Digital-
skjermen med automatisk hånddesinfiserings-dispenser kobles opp 
med WIFI og leveres med ett års gratis CMS-lisens for å administrere 
innholdet online.  Innhold kan også plug-and-play lastes via en standard 
USB.  Egner seg for bruk i områder der hygiene er ekstra viktig og 
man samtidig har et formidlingsbehov. Gulvstående og veggmonterte 
alternativer er tilgjengelige.

• 3 års garanti
• WIFI 
• Online innholdsstyringssystem
• Kommersiell løsning, egnet for bruk hele døgnet
• Plug and Play
• Robust pulverlakkert stål
• Fullautomatisk dispenser
• Enkel påfylling av desinfiseringsmiddel
• Avtakbart dryppebrett
• Sanitiser-nivåindikator

Kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon 
om pris og muligheter med dette produktet.

NYHET

WIFI

VIDEO

USB



35

Premium dispenserstasjon med utskiftbart trykk

Art : RS 9003 AUT

Forsikre deg om at alle forbipasserende rengjør hendene med denne 
premium desinfeksjonsholderen. Designstativet med automatisk 
dispenser er en førsteklasses dispenserstasjon. Stor stabilitet med en 
stødig, pulverlakkert fot i stål og solid aluminiumsramme for display og 
dispenser. En stilig løsning som vil minne deg på å rengjøre hendene. 
Ideell å bruke i omeråder med stor trafikk som butikker, hotellresepsjon, 
kjøpesenter, kafe og restaurant, legevakt, sykehus, trafikkknutepunkt, 
m. fl. 

Displayduken kan også leveres i tekstil behandlet med 
Heiq Viroblock NPJ03 som har testet effektivt med hele 99,99% 
reduksjon av SARS-COV-2* viruset som kan forårsake COVID-19.  

• Heiq Viroblock NPJ03, se informasjon på side 11.
• Enkelt å skifte display med budskap
• God synlighet. Kan også leveres med integrert LED-lys
• Kan leveres med dispenser både foran og bak
• Batteridrevet - kan stå fritt i lokalet
• Robust  konstruksjon
• Berøringsfri dispenser
• Enkel påfylling av desinfiseringsmiddel
• Kan leveres med toppskilt om ønskelig
• Stasjonen kan også brukes uten dispenser  

ved senere anledninger.

Kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon 
om pris og muligheter med dette produktet.

NYHET
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Gulvstativ for barn med automatisk berøringsfri dispenser

Et stødig og elegant dispenserstativ med riktig høyde for barn. Solid og sikker utførelse, leveres med 0,5 l automatisk berøringsfri 
dispenser. Displayet har artige dyremotiv på toppen med tilpasset farge på hele stativet. Dette dispenserstativet hjelper barn til å 
huske håndhygiene. Dispenseren kan fylles med enten såpe eller hånddesinfisering.
Fordeler: miljøvennlig, stor kapasitet, ikke svinn, trenger ikke overvåkes mtp. at posen går tom, kan etterfylles jevnlig av personalet, 
vaskefirma etc. 
Batteridrift. 4 stk C-batteri, medfølger ikke. Kan eventuelt kobles opp med 220V adapter (må kjøpes separat).

Barnas favoritt dispenser 
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Gulvstativ med informasjons-holder 
og automatisk berøringsfri dispenser 

Elegant, hvitt gulvstativ i pulverlakkert stål med 
0,5 l berøringsfri dispenser. Displayet har A5-lomme 
for utskiftbart budskap på toppen og god plass for 
profilering på displayets front.
Fordeler: miljøvennlig, stor kapasitet, ikke svinn, trenger 
ikke overvåkes mtp. at posen går tom, kan etterfylles 
jevnlig av personalet, vaskefirma etc. 
Batteridrift. 4 stk C-batteri, medfølger ikke. 
Kan eventuelt kobles opp med 220V adapter. 
(må kjøpes separat)
 

Gulvstativ med 1.0 ltr 
manuell dispenser
Elegant, hvitt gulvstativ i pulverlakkert stål 
med 1 l manuell dispenser. Displayet har A5 
lomme for utskiftbart budskap på toppen og 
god plass for profilering på displayets front.
Fordeler: miljøvennlig, stor kapasitet, ikke 
svinn, trenger ikke overvåkes mtp. at posen 
går tom, kan etterfylles jevnlig av personalet, 
vaskefirma e.l. Trenger ikke strøm.

Classsic gulvstativ
med 1.0 ltr manuell dispenser 
og klikk ramme A4. 

Elegant, gulvstativ i aluminium med 1 l 
manuell dispenser. Displayet har A4 ramme 
for utskiftbart budskap på toppen.
Fordeler: miljøvennlig, stor kapasitet, ikke 
svinn, trenger ikke overvåkes mtp. at posen 
går tom, kan etterfylles jevnlig av personalet, 
vaskefirma e.l. Trenger ikke strøm.

Antibakteriell
mekanisme

Gulvstativ for 
pumpeflaske
Enkelt og funksjonelt stativ for pumpeflasker.
Et greit alternativ der det ikke er så mye 
trafikk.
(Pumpeflaske medfølger ikke)

Automatisk

dispenser

BEST-

SELGER
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Smittevernskjermer til næring og industri

Vi produserer smittevernskjermer i plexiglass for butikker, 
hoteller, resepsjoner, legekontor, kundemottak, venteværelser, 
restauranter, optikere, frisører m.fl. i hele landet.

I vår moderne produksjon kan vi frese, polere, printe, laserskjære, 
sveise og bøye de fleste materialer. Enten du trenger en helt 
standard bordskjerm, en takhengt skjerm eller en spesialtilpasset 
løsning så kan vi helt sikkert hjelpe deg.

Ta kontakt med vår salgsavdeling så finner vi sammen den beste 
løsningen for akkurat ditt behov.

Standardprodukter eller spesialproduksjon, mobile eller faste 
løsninger. Med vår kompetanse og moderne maskinpark, 
produserer vi raskt og effektivt de beste løsningene for deg.
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Viktig Info:
Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som av hensyn til 

helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur. Som for 

eksempel munnbind, ansiktsmasker og andre hygieneartikkler.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Frakt og levering

Betalingsbetingelser

Priser

Generelt

I hovedsak sendes alle pakker med Bring, dersom ikke annet 

blir avtalt med kundeservice før ordren er klar til å sendes. Ved 

bestilling av produkter som er på lager, kan du normalt hente 

varene på postkontoret 2-5 dager etter vi har mottatt din bestilling. 

B2B sendes som bedriftspakke. B2C sendes normalt som pakke i 

postkasse eller pakke til hentested. Postkontoret/- post i butikk gir 

beskjed når pakken kan hentes. 

Alle priser er  eks. mva.

Frakt tilkommer.

Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten forvarsel.

Det gjøres ikke lagerreservasjoner på munnbind.

Det tas forbehold om feil og mangler i katalogen.

Sammen med våre partnere har vi følgende betalingsmåter: 

Vipps, Visa, Mastercard, Klarna og Svea finans.

Fakturaavtale kan inngås med kundeservice etter nærmere avtale.

For produkter med trykk eller spesialtilpasning, vær vennlig å 

kontakte vårt kundesenter.

“HEIQ, VIROBLOCK and HEIQ VIROBLOCK are trademark(s) or registered trademark(s) and properties of 
HeiQ Materials AG. The use of these trademark(s) is subject to approval from HeiQ.”

“Virobasic, Viropro, Viropro+, Virotex and virotech are trademark(s) or registered trademark(s) and 
properties of Zebra Group . The use of these trademark(s) is subject to approval from Zebra Group.”

Alle rettigheter forbeholdes   -   Copyright © 2020 Zebra Grafiske AS
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Vi er på jobb for å g jøre deg god!

Moldskred Marketing AS
Ring 91 57 80 01 eller send mail til linda@moldskredmarketing.no


