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ASAFETY har som mål å tilby deres firma de produkter og opplæring deres  
ansatte har behov for, med egenimport av det meste innen personlig  
verneutstyr kan vi dekke deres behov i de fleste tilfeller. 
  
Vi leverer alt fra hjelmer, fallsikring, redningsutstyr, åndedrettsvern både  
støvmasker, motorisert PAPR og trykkluftsystemer. Utstyret er fra det helt enkle til 
det mest avanserte, alt etter hva som er deres behov. 
 
I tillegg til egenimport har vi tett og godt samarbeid med leverandører på  
arbeidsklær, arbeidssko til de aller fleste formål det være seg industri, håndverkere, 
fiskere og offshore m.m. 
 
Katalogen representerer hvilken bredde av utstyr vi kan levere til deg som  
kunde, men den er ikke fullstendig – er det produkter du har behov som ikke står i 
katalogen så kan vi sannsynligvis skaffe dette fra våre produsenter og leverandører. 
 
Vår styrke ligger i høy kompetanse innen de forskjellig fagfelt og vi dekker hele Norge 
med våre kursholdere/samarbeidspartnere/forhandlere. 
 
Vår oppgave er å hjelpe dere med å ha det riktige utstyret til deres arbeidshverdag. 
 
Vi samarbeider tett med flere forhandlere i Norge, kontakt oss gjerne for en                 
uforpliktende prat. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trond Aasen 
CEO 
ASAFETY AS 
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 Arbeid i høyden  
 
Ved høyder mer enn 2m, skal det ifølge Arbeidsplassforskriften § 6-5 Sikring mot fall, alltid være rekkverk eller andre vernetil-
tak som personlig fallsikringsutstyr (PFU). Dette skal hindre fall som medfører personskade (jfr. Forskrift om utførelse av ar-
beid). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.  
 
Forskrift om utførelse av arbeid regulerer arbeidsgivers krav til opplæring av ansatte, her stilles det krav til at den ansatte skal 
ha gjennomgått dokumentert opplæring for bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet under bruk, opplæringen skal 
være både teoretisk og praktisk. Fallsikring er i denne kategorien siden det kreves en basis kompetanse for å forstå bruken og 
begrensingene i utstyret. En bedrift kan stå for denne opplæringen selv om de har riktig kompetanse til dette, eller dere kan 
benytte oss for å holde denne opplæringen slik at dette blir behørig dokumentert. 
 
Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal 
anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides. Noen av de viktigste spørs-
mål som må avklares er:  
 
1. Hva er mulig fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?  
2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?  
3. Er det skarpe kanter slik at det utstyret som benyttes må tåle dette? 
4. Innfesting i struktur? Eller bør dette tilrettelegges? 
5. Hvilken fallsele er mest hensiktsmessig? Trenger jeg avansert eller holder det med basis? 
6. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning? Forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt  

arbeid,ekanisk miljø med skarpe kanter osv. 
 
Det finnes veldig mange forskjellige typer seletøy til forskjellige arbeidsoppgaver, nomex/kevlar for varmt arbeid, dielectric for 
elektrikere, behandlet seletøy som tåler olje/kjemikaler/maling/biologisk materiale, EX godkjent for bruk i områder der man 
ikke kan ha statisk elektrisitet osv. 
 
Samme gjelder for alle kategorier av utstyr, det finnes ulike egenskaper som passer til forskjellige arbeidssituasjoner. Fallblok-
ker og falldemperliner kommer i skarp-kant godkjente utgaver – disse er merket med symbol - og i standard versjoner. Noen 
fallblokker har særs rask responstid for å brukes på lavere høyder, men andre har tregere responstid for å kunne brukes der 
arbeidstaker er mer i bevegelse og trenger denne fleksibiliteten.  
 
Vi anbefaler at dere tar en dialog med oss før innkjøp slik at behovet og mulighetene blir behørig dekket.  
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Periodisk kontroll  
Alt utstyr innen kategorien fallsikring skal primært inn til kontroll hver 12 måned som et minimum, det er visse unntak på  
utstyr som ligger i forseglet forpakning og annet utstyr som har andre særegne krav fra produsent – dette vil da være  
spesifisert av produsent hvilke intervall som gjelder. 
 
Kontroll skal utføres av en Kompetent Person som har opplæring til å utføre kontroll på det respektive utstyr, en bedrift kan 
fint ha eget personale som utfører dette eller dere kan benytte vårt servicesenter eller en av våre forhandlere til i utføre  
kontroll på utstyr. Vi kan sørge for at dere får den opplæringen dere behøver for å utføre egne kontroller på utstyr, dette  
gjelder mykvarer som seletøy, liner, tau, kroker og noen mindre fallblokker som kun krever visuell kontroll. 
 
Fallblokker som krever åpning for å utføre kontroll og service må inn til produsent autorisert verksted for kontroll, vårt  
servicesenter er autorisert for alle fallblokker i vårt sortiment. 

FALLSIKRING  
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IRUDEK er en av Spanias største produsenter og leverandør av PPE utstyr, de har sin virksomhet over hele verden. Her har vi et 
veldig godt utvalg av fallsikringsutstyr som dekker alt fra det enkle til de mer profesjonelle brukerne. 
 

Utstyret for den profesjonelle bruker, vi er fullverdig leverandør på Petzl og kan tilby alle produkter innen deres proffsegment 
til arbeid i høyden. Utvalget til Petzl i denne kategorien er så stort at vi ikke har det med i vår i egen katalog. Full oversikt over 
Petzl profesjonelle sortiment finner du her: 
https://www.petzl.com/INT/en/Professional 

https://www.petzl.com/INT/en/Professional


Light plus 2 

Standard enkelt seletøy med festepunkt i 

bryst og rygg. 

Pro 55 

Seletøy med komfortabel padding på skuldre 

og ben, festepunkt i bryst og rygg samt  

hurtigkoblinger. 

Wind Blue 1 

Seletøy med festepunkt i bryst og rygg, 

hurtigkoblinger. 

  EN361 

    0,67kg 

  140kg brukervekt 

 L-XL  100404500004  

  EN361 

    1,5kg 

  140kg brukervekt 

 SM  100403400027 

 LXXL  100403400028 

  EN361 

    1,5kg 

  140kg brukervekt 

 SM  100409900002 

 LXXL  100409900001 
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Wind Blue 2 

Seletøy med komfortabel padding på skuldre 

og ben, festepunkt i bryst og rygg samt 

støttebelte, hurtigkoblinger. 

Wind Blue 4 

Teknisk seletøy med komfortabel padding på 

skuldre og ben. Festepunkt i bryst, rygg samt  

integrert støttebelte og innfesting til       

vertikalt arbeid i høyden. 

Gravity Plus 1 

Seletøy spesielt egnet til trange rom,  

festepunkt i bryst og rygg samt feste i 

skuldre for vertikal heving/senking. 

  EN361, EN358 

    2,2kg 

  140kg brukervekt 

 SM  100409900004 

 LXXL  100409900003 

  EN361, EN358, EN1497 

    2,8kg 

  140kg brukervekt 

 SM  100409900007 

 LXXL  100409900008 

  EN361, EN358, EN813 

  2,3kg 

  140kg brukervekt 

 SM  100411400003 

 LXXL  100411400004 

FALLSIKRING  
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AS 1 ATEX FR1 Flammehemmende 

ATEX seletøy med festepunkt i bryst og rygg, for bruk i 

områder med krav om ATEX. 

Seletøy i flammehemmende materiale aramid og kevlar, 

festepunkt i bryst og rygg. Tåler varme opp til 371°C. 

  EN361, EN1149-1, EN1149-5 

    EX II 2 G Ex h II T6 Gb 

  1kg 

  100kg brukervekt 

 UNI  100400600001 

  EN361, ISO15025, ISO9150 

    1,4kg 

  100kg brukervekt 

  371°C 

 UNI  100403600001 

Dielectric 4 Hydro 2 

Seletøy for elektriker arbeid, metalldeler er dekket og 

tåler inntil 9kV. 

Seletøy med spesial beskyttelse mot olje og kjemikaler, 

slik dette ikke trekker inn i materialet.  EN361, EN358  

 1,9kg    

 100kg brukervekt  

 9kV  

 100410600005  SM 

 100410600004  LXXL 

  EN361 

    1,1kg 

  100kg brukervekt 

 UNI  100411200001 
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Fall line skarp kant 362/180H Fall line skarp kant Y 363/180H 

Falldemperline testet for bruk over skarp kant. Falldemperline Y-formet testet for bruk over skarp kant. 

  EN355, EN362, VG11.074 

  180cm 

  1,42kg 

  18mm + 50mm karabinkroker 

  100102200029 

  EN355, EN362, VG11.074 

  180cm 

  1,42kg 

  18mm + 2*50mm karabinkroker 

  100102200030 

Fall line elastisk 292/180 Fall line elastisk 293/180 

Falldemperline med elastisk bånd og integrert  

falldemper. 

Falldemperline Y-formet med elastisk bånd og integrert 

falldemper. 

  EN355, EN362 

  120-180cm elastisk 

  1,2kg 

  18mm + 50mm karabinkroker 

  100102800005 

  EN355, EN362 

  120-180cm elastisk 

  1,7kg 

  18mm + 2*50mm karabinkroker 

  100102800006 
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AS 3 ATEX FR5 Flammehemmende 

Falldemperline antistatisk for bruk i områder med krav 

om ATEX. Flammehemmende falldemperline i aramid og kevlar. 

 EN355, EN1149-1, EN1149-5, EN362  

 II 2 G Ex h II T6 Gb    

 180cm  

 1,5kg  

 22mm og 2*60mm karabinkroker  

 100100600002  

 EN355, ISO15025, ISO9150  

 VG11.063, EN362    

 180cm  

 1,75kg  

 18mm og 2*50mm karabinkroker  

 100103600002  

Dielectric 5 Hydro 5 

Falldemperline elektrisk isolert 14kV. 

Falldemperline med spesial beskyttelse mot olje og kje-

mikaler, slik dette ikke trekker inn i materialet. 
 EN355, EN362  

 150cm    

 1,9kg  

 14kV  

 55mm karabinkrok  

 100110600001  

  EN355, EN362 

  150-200cm elastisk 

  1kg 

  16mm og 60mm karabinkroker 

  100111200001 
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RK1 redningskit 

Rednings kit for redning av personell, krever 

opplæring. 

D2 Evakueringskit 

Automaisk nedfiringssystem som sikrer  

kontrollert nedsenking med 0,7m/s. Lengder 

opp til 400m. Kan brukes til redning og   

evakuering 

AG10 Redning/evakuering 

Evakuerings kit for egen evakuering, i  

lengder fra 15-120m. Anti-panikk system 

for å unngå feil bruk. 

  EN12841-C, EN12278, EN362 

  EN567, EN795B, EN1891A 

  140kg brukervekt 

 30m  102404300001 

 50m  102404300002 

  EN12841C, EN795B, EN362 

  1,2kg 

  140kg brukervekt 

  Lengder fra 15-120m 

  Kontakt oss 

  EN341, EN1496 

  1,5kg 

  150kg belastningsevne 

  Lengder opp til 400m 

  Kontakt oss 

FALLSIKRING  
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Traumestropp FR6 Flammehemmende 

Traumestropp for støtte etter fall. Festes på 

seletøy og trekkes ut ved behov for støtte 

etter fall. 

Festeslynger i forskjellige lengder, 22kN. 

  0,23kg 

  101502400001 

CTA Festeslynger 

Festestropp i flammehemmende materiale 

aramid og kevlar. 

 EN795, ISO15025, ISO9150  

 150cm    

 0,2kg  

 22kN  

 371°C  

 101003600001  

EN795B, EN354  

 100201700002  0,6m 

 100201700011  0,9m 

 100201700003  1,2m 

 100201700005  1,6m 

 100201700012  2,0m 

Stålslynge INOX Orbyt dødvektsanker 

Stålslynge i rustfritt stål. Dødvekstanker som fylles med vann, maks 

5° helning. 

  EN795B 

  150cm 

  0,3kg 

  22kN 

  100211600001 

Ecoanchor dødvekstanker 

Dødvektsanker med 10 lodd à 25kg, maks 

5° helning, roterende feste. 

  EN795E, TS16415 

  150cm diameter 

  270kg 

  2 personer 

  100206500005 

  EN795E 

  430 liter vann 

  8kg tørrvekt 

  1 person 100kg 

  100206500004 
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X2 PRO Livline  

Justerbar livline 5-20m, for inntil 2 personer. 

X4 Lite 

Justerbar livine fra 1-18m, for inntil 2 

 personer. ATEX godkjent. 

Big Bull 

Justerbar livline 5-25m, for inntil 4  

personer. 

 EN 795 B,C + TS 16415  

 3,1kg  

 5-20m  

 2*18mm karabinkroker  

 2 personer  

 102101700002  

 EN 795C + TS 16415  

 9,3kg  

 5-25m  

 2*18mm karabinkroker  

 4 personer  

 102102200010  

 EN795C, TS16415  

 ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb  

 13,1kg  

 1-18m  

 2 personer  

 102111600001  

FALLSIKRING  
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PRO2 Ankerfeste PRO3 Ankerfeste 

Ankerfeste for å bolte fast  i struktur, for inntil 2  

personer. INOX rustfri. 
Ankerfeste for å bolte fast  i struktur, for inntil 2  

personer.  

 EN 795A + TS 16415:2013  

 M16     

 0,255kg  

 2 personer  

 100200500003  

 203507900012 gul info etikett  

  EN 795A 

    M12 

  0,850kg 

  2 personer 

  100200500005 

PRO4 Ankerfeste PRO7 Ankerfeste 

Ankerfeste for å bolte fast  i struktur, for 1 person.  

Aluminium. 

Ankerfeste for å bolte fast  i struktur, for  1 person. INOX 

rustfri. 

  EN 795A 

    M12 

  0,315kg 

  1 person 

  100200500006 

 EN 795A  

 M10    

 0,06kg  

 1 person  

 100200500010  

 203507900013 ID plate til PRO7  

FALLSIKRING  
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982 989 

Stål karabinkrok med høy belastningsevne, 

twist-lock. 

Aluminium karabrinkrok, twist-lock. 

  EN362 

  40kN 

  0,236kg 

  22mm åpning 

  102300900005 

1131 

Stål karabinkrok med høy belastningsevne, 

tri-lock. 

  EN362 

  40kN 

  0,230kg 

  22mm åpning 

  102300900013 

  EN362 

  21kN 

  79g 

  21mm åpning 

  102300900008 

992 993 

Aluminium karabrinkrok, twist-lock. Aluminium stillaskrok i 60mm og 100mm 

åpning. 

  EN362 

  23kN 

  84g 

  21mm åpning 

  102300900017 

984 60mm / 988 100mm 

Aluminium karabrinkrok, tri-lock. 

  EN362 

  23kN 

  79g 

  20mm åpning 

  102300900018 

  EN362 

  22kN / 20kN 

  0,462kg / 0,960kg 

 984  102300900007—60mm åpning 

 988  102300900001—100mm åpning 

FALLSIKRING  
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SK2 Taulås 

Enkel taulås i ferdige lengder, andre lengder 

på forespørsel . Tau kan skiftes. 

Rocker Taulås 

Boa  10,5mm kjernemanteltau i forskjellige 

lengder, andre lengder og farger på    

forespørsel 

Boa rep 10,5mm 

Proff taulås løs og i ferdige lengder, andre 

lengder på forespørsel. Glir godt på tauet 

og kan låses i posisjon. 

  EN353-2 

  10,5—13mm tau 

 10m  100308900010 

 20m  100308900011 

  EN353-2, EN358, EN12841A 

  10,5—12,7mm tau 

 Løs  100308900029 taulås 

 10m  100308900022 taulås med tau 

 20m  100308900023 taulås med tau 

  EN1891 A 

 10m  101007800048 

 20m  101007800049 

 30m  101007800050 

 Rull  Kontakt oss for alternativer 

FALLSIKRING  
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Miniblokk H—Skarp kant Twinblokk H—Skarp kant 

Skarp kant testet mini fallblokk med 2m bånd. 

Dobbel miniblokk testet for skarp kant, for enkel       

forflytning, med 2m bånd. 

  EN360, VG11.060:2014 

    2m 

  1,2kg 

  22mm + 60mm karabinkroker 

  100307700027 

 EN360, VG11.060:2014  

 2m    

 2,6kg  

 22mm + 2*60mm karabinkroker  

 Twinconnect  

 100307700042  

Karbor 3,5 Karbor 3,5H—Skarp kant 

Fallblokk i vevbånd med 3,5m bånd, testet for 140kg 

brukervekt. Skarp kant testet fallblokk i vevbånd med 3,5m bånd. 

  EN360 

    3,5m 

  1,77kg  

  100307700088 

  EN360 

    3,5m 

  1,90kg  

  100307700084 
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Karbor 6 Karbor 6H—Skarp kant 

Fallblokk 6m i vevbånd, testet for 140kg brukervekt. Skarp kant testet fallblokk med 6m vevbånd. 

  EN360 

    6m 

  2,57kg  

  140kg brukervekt 

  100307700068 

  EN360, VG11.060:2014 

    6m 

  2,72kg 

  

  100307700069 

Sekurblok 10H Sekurblok ATEX 

Skarp kant testet fallblokk 10m med stålwire. 

Fallblokker med ATEX godkjenning, finnes i flere lengder, 

testet for 140kg brukervekt. 

  EN360, VG11.060:2014 

    10m 

  3,94kg 

  100307700033 

 EN360, ATEX Ex h II T6 Gb  

 100307700014, 3,57kg  7,5m 

 100307700015, 3,77kg  10m 

 100307700016, 6,9kg  15m 

 100307700017, 7,45kg  20m 

 100307700018, 12,8kg  30m 

FALLSIKRING  
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TR4 Tripod R15 Fallblokk med winsj 15m 

Tripode med justerbar høyde fra 2,22m—3,14m. Kan 

påmonteres hjul for enkel flytting. 

Fallblokk med integrert winsj, kan brukes sammen med 

tripoder. 

 EN795B, ATEX II 2G Ex h II c T6  

 2,22m—3,14m    

 23,6kg  

 100209600008  TR4 

 100200300024  Hjul 

 102409600001 for wire føring  Trinse 

 EN360, EN1496  

 15m    

 9kg  

 136kg brukervekt  

 100301900003  R15 

 100300300004 festeplate tripod TR4  FSP 

TRN1 Winsj 20m TRIP11 Tripode kit 

Winsj for heving og senking av personell til f,eks trange 

rom, brukes sammen med EN360 fallblokk. 

Tripode kit med TR1 tripod, R15 winsjblokk og  

festeplate. 

  EN1496B 

    20m 

  14,5kg  

  140kg brukervekt 

  101509400003 

  EN795B, EN360, EN1496 

    15m wire 

  1,15m—2,15m tripod høyde 

  23,5kg kit 

  100301900002 

FALLSIKRING  
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Ryggsekk 40L Vanntett ryggsekk 10L 

Enkel ryggsekk 40L, svart. 

Vanntett liten ryggsekk på 10L, for trygg oppbevaring i 

fuktige miljø. 

  40L 

  103500300004 

  10L 

  103500300006 

Vanntett ryggsekk 40L Vanntett ryggsekk 50L 

Vanntett ryggsekk på 40L, for trygg oppbevaring i  

fuktige miljø. 

Vanntett ryggsekk på 50L, for trygg oppbevaring i  

fuktige miljø. 

  40L 

  103500300007 

  50L 

  103500300008 

FALLSIKRING  
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Faste systemer 

Vi har et stort utvalg innen faste systemer, wire og skinneløsninger for horisontal og vertikal bruk. Kontakt oss for å finne den løsningen som 

dekker deres behov. 

FALLSIKRING  
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Davit armer 

Vi har et stort utvalg av forskjellige sikringsløsninger med Davit armer og tilsvarende, kontakt oss slik vi kan finne den løsningen som dekker 

ditt behov. Vi har alt fra de små enkle davit armene, til store systemer for sikkert arbeid i større høyder. 

FALLSIKRING  
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 Hvordan velge riktig hodevern?  

For å velge det riktige hodevernet til dere så må man vite litt av det grunnleggende prinsippet på hodevern, det standarder 
som alle produsenter skal forholde seg til og dette legger da grunnlaget for hvilken hjelm man bør benytte. Standardene er som 
med alt et minstekrav en produsent må forholde seg til, utover standarden kan produsenten selv legge vekt på komfort og 
bruksområder. 



EN 397 – Standard industriell vernehjelm  
Grunnstandard som legger vekt på hvilken belastning en hjelm skal tåle, dette er hjelmer som er godt egnet til bruk innen bygg 
og anlegg, industri, verftsindustri, skipsfart, gass/olje med mer. Hjelmen gir beskyttelse mot fallende gjenstander og er testet 
med fallende butt lodd på 5kg 1m ned på hjelmen og fallende spisst lodd 3kg 1m ned på hjelmen uten at spissen skal penetrere 
hjelmskallet. 
 
I tillegg til EN 397 så kan hjelmen ha flere tilleggs standarder og andre tilleggs tester: 
 

EN 50365  
Tilleggs test for elektrikerhjelmer, hjelmen er testet for elektrisk isolering 1000VAC og 1500VDC. Hjelmer som har denne  
godkjenninger er ikke ventilerte. 
 
Andre tester som kan bli utført på EN 397 hjelmer og merking: 
 

 
 

EN12492 –  Hjelmer for arbeid i høyden  
Hjelmer som er godkjent i henhold til denne standarden er hjelmer som er tilpasset farene ved arbeid i høyden, testene på 
disse hjelmene er utvidet. Fallende lodd 5kg fra 2m høyde, testet for slag fra sidene med fallende lodd 5kg fra 0,5m høyde. 
Fallende spisst lodd på 3kg fra 1m høyde. Hakestroppen skal være 4-punkts og skal ryke ved belastning over 50kg. 
 

EN 812 – Letthjelmer / skallecaps  
Hodevern som er laget for å beskytte brukerens hode mot letter slag og oppskraping. Passer til bruk på steder der det ikke er 
fare for fallende gjenstander, eksempel på dette er bilverksted, lettere industri, maskinister på båt, håndverkere o.l. Disse  
hjelmene kommer gjerne i form av caps eller lue med et enklere verneinnlegg.  
 

Levetid på hjelmer  
Den praktiske levetiden på hjelmer varierer sterkt etter bruk og materiale hjelmen er produsert i. På generelt grunnlag så vil en 
hjelm som benyttes i daglig bruk påregnes å måtte skiftes ut minimum årlig alt etter hvilken belastning den utsettes for,  
hjelmer som benyttes sporadisk og behandles pent kan ha en levetid på 2-5 år som for eksempel besøkshjelmer. 
 

Generelle tips og råd til hjelm  
Det er ikke lov til å foreta modifiseringer på hjelmer, for eksempel som å borre hull for å feste utstyr til hjelmen. Utstyr som 
skal festes til hjelmen skal være godkjent av produsent og være tilpasset hjelmens innfestingsmuligheter. Klistermerker som 
skal limes på skal være godkjent av produsent. Hjelmene bør oppbevares utenfor sollys når de ikke er bruk for å minimere UV 
strålene på hjelmen. Bytt hygieneartikler på hjelmen som svettebånd ved jevnlige intervall. 
 

Beskrivelse av test Merking på hjelm 

Svært lave temperaturer -20°C eller -30°C 

Svært høye temperaturer +150°C 

Sprut av smeltet metall MM 

Sidestivhet LD 

Elektrisk isolering 440 Va.c. 
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Zero hjelmer er noe av det ypperste du kan få innen hodevern, med suveren passform, design og lettvekt så er dette hjelmer 
som den mest kresne bruker vil ha. Sikkerheten på disse hjelmene overgår kravene som ligger i standardene som de er testet 
etter. 
Velger dere hjelmer med KOROYD dempemateriale så demper dette hele 42% mer enn hva som er kravet.  
Dette er hjelmer for deg som krever det beste innen sikkerhet og komfort. 
 
 

IRUDEK er en av Spanias største produsenter og leverandør av PPE utstyr, de har sin virksomhet over hele verden.  
Her har vi et veldig godt utvalg av sikkerhetshjelmer og tilbehør som ansiktsskjermer med mer. 



Zero Zertec KOROYD 

Premium hjelm for noe av det beste innen hodevern, en ny standard i beskyttelse av hodet. Med integrert KOROYD absorberende materiale så 

demper dette 42% mer enn hva standarden krever. Høy komfort og topp kvalitet setter brukeren i fokus. Enkel påmontering av hørselsvern, 

hodelampe og utvalg av ansiktsskjermer/vernebriller til ulike bruksområde.  

 Ventilert utgave: EN397, EN12492, ABS, -40°C, +50°C, LD  

 Uventilert utgave: EN397, EN12492, EN50365 1000Vac, ABS, -40°C, +50°C, LD, MM    

 Svart, blå, grønn, rød, oransje, gul, hvit, high-vis gul, high-vis oransje    

 Ventilert: ZPZK01 + farge  

 Uventilert: ZPZK02 + farge  

 High-vis: ZPZK01HIVIS + farge, ZPZK02HISVIS + farge  
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Zero EXO 

Vernhjelm med særs høy komfort og god plass til hørselsvern m.m. 

Zero VIKO 

Vernhjelm med særs høy komfort og god plass til hørselsvern m.m. 

 EN397, EN12942, ABS, -40°C, +50°C, LD  

 Uventilert tillegg: EN50365 1000Vac, MM    

 Svart, blå, grønn, rød, oransje, gul, hvit, high-vis gul, high-vis  

 Ventilert: ZPE01 + farge  

 Uventilert: ZPE02 + farge  

 High-vis: ZPE01HIVIS + farge, ZPE02HISVIS + farge  

  EN397, EN50365 1000Vac, LD, MM 

  Svart, blå, grønn, rød, oransje, gul, hvit, high-vis gul, high-vis 

  ZPV02 + farge 
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Zero Elektriker ansiktsskjerm Zero mesh visir  

Elektriker ansiktsskjerm for påmontering 

Zero hjelm. 

Hel visir klar utgave for påmontering Zero 

hjelm. 

  EN 166, EN 170, GS-ET-29 

  AMP-E20-HT 

Zero hel visir klar 

Mesh visir for påmontering Zero hjelm. 

  V4A 

  EN 166 B 

  ZPVF01 

Zero full visir smoke Zero halv visir klar 

Hel visir farget utgave for påmontering Zero 

hjelm. 

Halv visir farget utgave for påmontering 

Zero hjelm. 

  EN 166 B 

  ZPVF02 

Zero halv visir smoke 

Halv visir klar utgave for påmontering Zero 

hjelm. 

  EN 166 

  ZPV01H 

  EN 166 

  ZPV02H 
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Stilo 300 Stilo 300V 

Enkel vernehjelm med rattjustering i hvit 

utførelse, ikke ventilert. 
Ansiktskjerm/visir holder for bruk på Stilo 

300, via adapter eller hørselsvern. 

  EN397, EN50365 

    -30°C 

  1000 Vac. 

  302601300012 

Safe 2 Flex 

Enkel vernehjelm med rattjustering, venti-

lering. Finnes i et utvalg av farger. 

 EN397  

 -30°C    

 440 Vac.  

 Blå, rød, grønn, oransje  

 302601300006  Hvit 

 302601300007  Gul 

  EN166, EN1731 

  702709000001 Safe 2 Flex 

  702709000003 Adapter 

Safe PC 20930 Safe PC B 20939 

200mm klart polykarbonat visir, støt sikkert. 200mm klart acetat visir, veldig motstands-

dyktig mot kjemikalier. 

  EN 166/1B39, EN 170/2-1.2 

  702705700002 

Safe AC 20933 

220mm klart polykarbonat visir med hake 

beskyttelse, ideelt til kjemikalier. 

  EN 166/1B39, EN 170/2-1.2 

  702705700003 

  EN 166/1F3N 

  702705700001 
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Skogskit AirCap 

Skogskit for beskyttelse mor harde objekter 

o.l. Hjelm, øreklokker, visir. 

Skallecaps i veldig høy kvalitet med meget 

god komfort for langvarig bruk. 

  EN397, EN352-3 

    EN1731/F, EN166 

  SNR 26dB 

  402604300001 

Basecap Flexactive 

Prisgunstig skallecaps med ekstra kort 

brem for fri sikt oppover. 

  EN812 

    52-65cm 

 Blå  302604000005 

 Grå  302604000006 

  EN812 

    53-62cm 

  Logo-minimum 100stk 

 Blå  9049100403 

 Svart  9049100433 

Pyramex Bump Cap Pyramex Cooling Towel 

Prisgunstig skallecaps med kort brem for fri 

sikt oppover. Finnes i varienter med 3cm, 

5cm og 7cm brem. 

  EN812 

 Svart/grå  EHP50011-3 

 Svart  EHP50021-3 

 Navy  EHP50061-3 

Kjølende håndkle for å bruke på varme 

dager, anti-bakteriell, for å aktivere skyll i 

kaldt vann. Kan maskinvaskes og brukes 

flere ganger. 

 Blå  C160 
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 Hørselsvern –  hvorfor skal vi bruke dette?  

Hørselen er en av våre viktigste sanser, den sørge for at vi hører hva som skjer rundt oss, at vi kan kommunisere at vi kan høre 
faresignaler og oppfatte hvilken retning ting kommer fra. 

En hørselskade er ikke reversibel, har den først oppstått så kan den ikke fikses. Får man tinnitus – hylelyd/fossefall/piping i øret 
– så vil den være der for alltid slik det er i dag. Man kan da miste deler av evnen til å kunne delta i en samtale, steder med mye 
støy så klarer man ikke å skille lyder fra hverandre osv. 

Støy refereres til i desibel skalaen, det man bør vite om denne er at for hver 3dB økning i støynivået er det en fordobling av 
lydtrykket. Desibel forkortes med dB. 

 

 Regelverk for bruk av hørselsvern  
Det norske regelverket setter kravene på hva som gjelder for bruk av hørselsvern i løpet av en 8 timers arbeidsdag. 

 

Støy under 80dB  
Er støyen lavere enn dette nivået så stilles det ikke krav til bruk av hørselsvern 

 

Støy mellom 80dB – 85dB 
Er støyen mellom dette nivået så skal arbeidsgiver stille hørselsvern til rådighet for arbeidstaker og informere ansatte om at det 
potensielt mulig å pådra seg en varig hørseskade. 

 

Støy over 85dB  
Over dette nivået så skal det benyttes hørselsvern hele tiden for å minimere risikoen for hørselskader. 

 

Støy over 87dB  
I tillegg til at det alltid skal benyttes hørselsvern så er arbeidsgiver pliktig til å ta grep for å prøve senke støynivået så mye som 
det praktisk lar seg gjøre. Eksempel på dette er å bygge inne maskiner, aggregat o.l. 

 

Hvordan velge riktig hørselsvern?  
Valg av hørselvern bør baseres på hvilken type og mengde støy som dere opplever på arbeidsplassen. Det er ikke om gjøre å 
kjøpe det heftigste hørselsvernet som demper maksimalt, da kan man overdempe slik at man faktisk ikke hører det som skjer 
rundt seg i det hele tatt. Ideelt sett så skal dempingen sørge for at det opplevde støynivået ligger mellom 65dB - 80dB, da har 
man ikke overdempet. 

Jobber man på steder der kommunikasjon mellom arbeidstakerne er essensiell så anbefales det å benytte hørselsvern med 
innebygde mikrofoner, da blir støynivået dempet, men kan kommunisere med hverandre på en god og effektiv måte. Alterna-
tivt benytte bluetooth med mobil eller radiokommunikasjon. 

HØRSELVERN  
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Demping av støynivå  
For å beregne demping av støynivå benytter vi noe som heter SNR eller HML metoden. 
SNR metoden baserer seg på en enklere måling av støynivået. 
HML metoden baserer seg på en mer nøyaktig måling av støynivået på frekvensnivå. 
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SNR – Single Number Rating  
Alle øreklokker har opplyst et SNR nummer, dette er gjennomsnittet av dempingsnivået hørselsvernet gir under bruk. Denne 
tar ikke for seg de aller største variasjonene som kan oppstå i støynivået, men vil allikevel gi en god indikasjon på beskyttelsen 
man oppnår. 

Viss man måler støynivået i løpet av en arbeidsdag til 102dB og man ønsker å oppnå en demping der endelig støynivå ligger 
mellom 65dB-80dB så må hørselsvernet ha en oppgitt SNR på mellom 22dB-37dB. Velger man da et hørselsvern med oppgitt 
SNR på 30dB så blir regnestykket: 

Målt støy 102db – SNR 30dB = 72dB støy i hørselsvernet. 

Denne metoden er ikke helt nøyaktig, men vil gi en god beskyttelse der støynivået ikke varierer ekstremt i løpet av en  
arbeidsdag. 

 

HML -  High, Medium, Low  
En mer nøyaktig og omfattende målemetode må benyttes for å benytte denne metoden. Målingen som gjøres må ta hensyn til 
de forskjellige frekvensmetodene som oppstår og kartlegge dette mer nøyaktig. Da kan man mer skreddersy hvilket hørsels-
vern som bør benyttes. Dette er en metode som passer å benyttes i industri der støyen er relativ konstant fra dag til dag og 
man ønsker skreddersøm av beskyttelsen. 

 

Hørselsvern kan oppgi sin demping i disse frekvensområdene: 
H (High) – over 1000Hz 
M (Medium) – mellom 500Hz – 2000Hz 
L (Low) – under 500Hz 

 

 Modeller hørselsvern  

Passive:  
Standard øreklokker med passiv demping 

 

Aktive:  

Øreklokker med aktiv demping via mikrofon og innebygde høyttalere. 

Sørger for god kommunikasjon mellom arbeidstakere og elektronikken sørger for at støynivået ikke overstiger skadelig nivå via 
høyttalerne - forutsatt at støynivået ikke overstiger dempeevnen. 

Aktive hørselsvern kan og ha støtte for Bluetooth, radiokommunikasjon, strømming av musikk osv. 

 

Ørepropper:  

Fordelen med ørepropper er at de enklere kan kombineres med vernebriller samt alle modeller av hjelmer uten at det oppstår 
konflikter, ørepropper vil ofte ha en bedre evne til å dempe støy. Ørepropper kommer i mange forskjellige utgaver, engangs-
bruk, vaskbare, med metall for deteksjon, snor osv. 

For å sette på plass en ørepropp korrekt så må man først ha rene fingre, klem og rull øreproppen mellom fingrene dra i øvre 
del av øret for rette ut øregangen. Sett proppen forsiktig og helt inn i øret, hold fingeren litt på proppen slik den får ekspandere 
og feste seg fast. 



Hellberg Safety utvikler og leverer hørselsvern og kommunikasjonsløsninger for alle som er utsatt for en betydelig 
mengde støy på jobb. I Hellberg Safety tar vi din hørsel på alvor. 

 

Hellberg Safety er et internasjonalt selskap med over 50 års erfaring med utvikling av hørselsvern og  
kommunikasjonsløsninger. 

Siden starten i 1962 har vi lagt vekt på å utvikle effektive og behagelige hørselsvern som eliminerer skadelig støy og 
samtidig gjør at du får med deg lyder som du ønsker å høre. Målet er at du skal bruke hørselsvernet 100 % av tiden du 
risikerer å bli utsatt for skadelig støy. 

 

Investeringer i avansert teknologi og eget lydlaboratorium har gjort oss til en ledende aktør i utviklingen av nye typer 
hørselsvern. Vi er et internasjonalt selskap som investerer betydelige ressurser i å styrke våre samarbeidspartneres 
markedsføring og salg slik at du kan bli informert om våre unike løsninger. 

 

Gjennom kunnskap, erfaring og fremtidsrettet teknologi tilbyr Hellberg løsninger som gjør våre samarbeidspartnere 
mer attraktive i markedet for personlig verneutstyr og bidrar til trivsel blant sluttbrukere som blir utsatt for støy.  
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Pyramex hørselsvern Hellberg Secure hodebøyle 

Lavprofil enkle hørselsvern med hodebøyle. 

Secure hodebøyle er designet for optimal 

komfort. Slitesterke med tetningsringer og 

enkel justering. Utskiftbare øreputer med 

lang levetid. 

 EPM8010  Grå SNR 30dB 

Hellberg Secure hjelm 

Secure hodebøyle er designet for optimal 

komfort. Slitesterke med tetningsringer og 

enkel justering. Utskiftbare øreputer med 

lang levetid. 

 41001-001  Secure 1 SNR 26dB 

 41002-001  Secure 2 SNR 30dB 

 41003-001  Secure 3 SNR 33dB 

 42002-001  Secure 2 SNR 29dB 

 42003-001  Secure 2 SNR 31dB 

Hellberg XSTREAM Hellberg XSTREAM hjelm 

Hellberg Xstream beskytter hørselen din mens du kan høre på musikk, radio eller lydbok. Hørselvernet kobles på via Bluetooth® fra telefonen 

og lar deg streame den underholdningen du selv ønsker å ha på. Med den unike designen på høyttalerne får du en enestående lydkvalitet på 

musikken. En innebygd mikrofon gjør at du kan ringe uten å behøve å ta opp telefonen fra lommen. Som ekstratilbehør finnes det en støyredu-

serende boom-mikrofon for god talekvalitet selv i ekstremt støyende miljø. For ytterligere sikkerhet finnes det en versjon med nivåjusterende 

aktiv medhørsmikrofon som gjør at du kan høre dine kollegaer, varselssignaler og annen viktig informasjon uten at du trenger å ta av deg 

hørselsvernet.  

 48000-001  Xstream hodebøyle 

 48100-001  Xstream hjelmmontert 

 48001-001  Xstream LD, hodebøyle—med medhør funksjon 

 48101-001  Xstream LD, hjelmmontert—med medhør funksjon 

Reservedeler XSTREAM 

 16982-001  Bom mikrofon 
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Hellberg SYNERGY MULTIPOINT 

Bluetooth® med Multi-Point, medhør og AM/FM-radio SYNERGY Multi-Point har trådløs tilkobling via Bluetooth® til to mobiltelefoner. Ring 

eller strøm favorittunderholdningen din uten å måtte gå på kompromiss med sikkerheten. Med nivåavhengige medhørmikrofoner i hver kåpe 

får du svært god retningsoppfatning. Du hører kollegene dine, varselsignaler og annen viktig informasjon uten å måtte ta av deg hørselvernet. 

Lyden fra høyttalerne er begrenset av EPS-systemet (Electronic Protection System) til maks. 82 dB. Multi-Point-teknologien er perfekt når du 

trenger å bruke både arbeidstelefonen og privattelefonen, for å for eksempel strømme fra den ene og motta anrop på den andre. Den støy-

dempende bommikrofonen gir tydelig kommunikasjon selv i ekstreme miljøer, og AVC-funksjonen (Adaptive Volume Control) justerer automa-

tisk volumet ved telefonsamtaler etter lydnivået i omgivelsene. Enkel betjening med bare én knapp for å styre alle Bluetooth®-funksjoner, og 

automatisk tilkobling til telefonen når du slår på hørselvernet etter at det er koblet til. AM/FM-radio med enkel betjening og automatisk fre-

kvenskontroll (AFC) gjør det enkelt å stille inn ønsket radiofrekvens. Velg mellom bøyle eller hjelmfeste (godkjent med de fleste hjelmer på 

markedet) 

 49012-001  Synergy hodebøyle 

 49112-001  Synergy hjelmfeste 

 99403-001  Hygienesett 

 16999-001   Mikrofonbeskyttelse 
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Dynamic Ear Company 

Dynamic Ear Company introduserer verdens første filtrerte skumørepropper; utviklet for å gi godt hørselsvern, hel dagskomfort, situasjonsbe-
vissthet og utmerket lydklarhet, i en gjenbrukbar øreproppdesign. Filtrerte ørepropper i skum har et 
integrert akustisk filter, er fullstendig ventilert, gir beskyttelse mot støy opptil 104 dB (A) og lar deg kommunisere 
med kollegene dine uten å fjerne øreproppene. Denne flotte produktinnovasjonen, forbedrer sikkerheten, øker arbeidstakerens bevissthet og 
gir brukeren en komfortabel ørepropp som de vil gjerne ha på seg under hele arbeidsdagen. Den ventilerte 
designen reduserer varmeoppbygging, eliminerer ubehag og tillater brukere å fungere normalt, samtidig som de er beskyttet mot 
farlige støynivåer. 

• Naturlig lydklarhet og taleforståelighet 
• Gjenbrukbar hørselsvern 
• Situasjonsforståelse – hør varselrop og alarmer og retning av lyd 
• Komfort og ytelse hele dagen 
• Beskyttelse mot støy opptil 104 dB(A) 
• Ventilert og sunn for ørene 
• Enkel å montere, rengjøre og gjenbruke 

  EN 353-2 

 Øreplugger 15dB  PR-1220 eske med 50 par. 

 Øreplugger 20dB  PR-1221 eske med 50 par. 
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Pyramex  DP 1000 Pyramex DP 1001 

Øreplugger for engangsbruk, 200 par. Øreplugger for engangsbruk med snor, mag-
netisk søkbare. 100 par. 

  EN353-2 

    SNR 36 

  DP1000 

Pyramex DPD 1001 

Øreplugger for engangsbruk med snor, 100 
par. 

  EN353-2 

    SNR 36 

  DP1001 

  EN353-2 

    SNR 36 

  DPD1001 

Pyramex RP 3001 Pyramex RPD 3001 

Øreplugger gjenbrukbare, med snor. 50 par. 

Øreplugg dispenser med 500 par,  
etterfyllbar. Engangsbruk på pluggene. 

  EN352-2 

    SNR 30 

  RP3001 

Pyramex PD 500 

Øreplugger gjenbrukbare med snor,  
magnetisk søkbare. 100 par. 

  EN353-2 

    SNR 36 

  RPD3001 

  EN353-2 

    SNR 36 

  PD500 dispenser 

  PD500R refill 500 par 
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 Øyevern  

På arbeidsplasser finnes det en rekke arbeid som kan medføre til øyeskader som redusert syn eller blindhet om man ikke  
benytter øyevern under arbeid. 
 
Det finnes en rekke standarder som øyevern blir produsert etter, den vanlige for vernebriller er EN 166.  
Ved siden av denne er det flere tilleggsgodkjenninger og standarder som produsenter merker etter. 
 

 
 

Under EN 166 så finner vi kategoriene: 
Vernebriller med stenger 
Heldekkende briller 
Ansiktsskjermer 
Håndsveisemasker 
Sveisemasker 
 

Merking av øyevern –  hva betyr de forskjellige merkingene? 
Umerket Uspesifiserte mekaniske skader, generelt bruk  
3   Dråper/ sprut av væsker, heldekkende briller/ansiktsskjermer  
4   Store støvpartikler >5my, heldekkende briller  
5   Gass, damp, røyk, støv osv. 
 
S  Økt slagfasthet 
F  Lav energibelastning, høyeste på briller med stenger 
B  Middels energibelastning, høyeste på heldekkende briller 
A  Høy energibelastning, høyeste på ansiktsskjermer 
T  Høye temperaturer 
K  Beskyttelse mot riper 
N  Beskyttelse mot dugg 
 

En vernebrille kan ha oppgitt merking: 
EN 166 F 3, hva betyr så dette for deg som bruker? 
 

Når man så leser av fra merkingen så betyr dette: 
EN 166 Grunnstandard som vernebrille 
F Hvilken energibelastning brillen tåler  
3 Beskytter mot dråper/sprut av væsker 

EN 166 - Spesifikasjoner EN 172 - Solbeskyttelsesfilter for bruk i industrien 

EN 165 - Terminologi EN 175 - Utstyr for øye- og ansiktsvern ved sveising og lignende prosesser 

EN 167 - Optiske prøvingsmetoder EN 379 - Automatiske sveisefiltre 

EN 168 - Ikke-optiske prøvingsmetoder EN 207 - Filtre og øyevern mot laserstråling 

EN 169 - Filtre for sveising og beslektede teknikker EN 208 - Øyevern for tilpasningsarbeid på lasere og lasersystemer 

EN 170 - Ultrafiolette filtre EN 1731 - Øye- og ansiktsvern av netting 

EN 171 - Infrarøde filtre   
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 Optiske klasser  

Det finnes tre ulike optiske klasser: 1,2,3. Klasse 1 er høyeste klasse og velegnet til heldagsbruk. Alle produktene i katalogen er 
primært i klasse 1. 

    Pyramex ble etablert i 1991 der fokus på kunder og kvalitet prioritet. Med dette    
    grunnlaget så har Pyramex bygget opp et stort utvalg innen vernebriller med veldig god kvalitet. 
 

H2MAX antidugg  
Den innovative teknologien bak H2MAX skaper et høytytende, overlegent anti-duggbelegg som er holdbart nok til å tåle  
gjentatte rengjøringer uten å miste egenskapene. Ikke bare sikrer denne premiumbehandlingen maksimal klarhet i de mest 
ekstreme temperatur- og fukt forhold, men det legger også et lag til linsen som er slitasje og kjemikaliebestandig.  
H2MAX anti-dugg belegg er laget av ikke-farlige miljøkomponenter. Belegg motstår riper fra stålull opp til 100g vekt, dermed så 
overgår H2MAX  langt forbi kravene som gjelder for CE merkingen K (antiripe) og N (antidugg). 
Vi anbefaler å bruke Pyramex egne renseservietter LCT100 som du finner på side 48 katalogen. 
 

Polykarbonat linser  
Alle Pyramex sikkerhetsbriller bruker polykarbonatlinser. Polykarbonatlinser er opptil 10 ganger mer støtbestandige enn  
plast- eller glasslinser og gir 99% beskyttelse mot solens skadelige UV-stråler. De er lette og inkluderer et ripebestandig belegg 
for å forhindre overflateriper. 
 

Polariserte linser  
Polariserte linser eliminerer gjenskinn, øker visuell klarhet og forbedrer kontrasten samtidig som øyebelastningen reduseres.  
Vi tilbyr polariserte linser i grå alternativ. 
 

Photochromic (Photchr)  
Photochromic linser endres fra klar til mørk, etter utsatt for direkte UV-lys. Endringer fra mørkt til klart, etter fjernet fra UV-lys. 
Dermed er dette briller som passer om man beveger seg jevnt mellom innendørs og utendørs arbeid, glassene tilpasser seg 
lysforholdene. 

2C—1.2 P 1F CE 

Bruksområde—Tallkode 
2 eller 3: UV filter EN 170 
4: IR filter EN171 
5 eller 6: Solbeskyttelse EN172 
  
Fargegjengivelse—Bokstavkode 
Er brillen merket med C så betyr 

dette korrekt fargegjengivelse. 

 

Beskyttelsesklasse 
Klassen inndeles 

med sifferkode fra 

1,2—6, høyere tall 

betyr mindre lys 

slipper gjennom 

linsen. 

Produsent 
Merket til 

produsent 

Optisk klasse—Tallkode 
1 er høyeste klasse for heldagsbruk 
 
Mekanisk beskyttelse—Bokstavkode 
Ingen: Minimumskrav 
S: Økt slagfasthet 
F: Lav energibelastning 
B: Middelsenergibelastning 
A: Høy energibelastning 
T: Ekstreme temperaturer 
K: Beskyttelse mot riper 
N: Beskyttelse mot dugg 



Pyramex Alair Pyramex Neshoba 

Enkel vernebrille med rette stenger og inte-
grert neseholder. 

Vernebrille med fleksible og ventilerte steng-

er, stengene kan også justeres i tre forskjelli-

ge lengder både nedover og bakover. Myk 

nesebeskyttelse. Suverene antidugg egen-

skaper med H2MAX. 

  EN166 F 

 Klar  ES3210S 

 Klar AF  ES3210ST 

 Grå  ES3220S 

Pyramex Sitecore 

Vernebrille i rammeløs fleksibelt design for 

god tilpassing og komfort. Ultra lettvekt på 

bare 16gr. 

  EN166 F 

 Klar AF  ES9710ST 

 Klar AF  ES9710SP med snor 

 Grå AF  ES9720ST 

 I/O  ES9780ST—skaffevare 

  EN166 F KN 

 Klar H2MAX AF  ESGL10110DTM 

 Grå H2MAX AF  ESGL10120DTM 

 I/O  ESGL10180D—skaffevare 

Pyramex ONIX PLUS Pyramex Ever-Lite 

 Briller for sveisere med justerbar flip-linse 

og justerbar neseholder. Ytre linse kan  

flippes opp og ned etter behov for IR linsen. 

  EN166 F 

    DIN 5.0 

 Klar IR5 AF  ESB4950STP 

Antidugg egenskaper og ultra lettvekt 22gr 

for komfortabel bruk, med myk neseholder. 

Brillene med H2MAX har suverene an-

tidugg egenskaper. 

  EN166 F 

 ESB8610DT  Klar AF 

 ESB8610DTM KN  Klar H2MAX AF 

 ESB8620DT  Grå AF 

 ESB8620DTM KN  Grå H2MAX AF 

 ESB8630D—skaff  Amber 

 ESB8624D—skaff  Photchr 
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Pyramex Goliath Pyramex Trulock 

Vernesolbrille, gir god beskyttelse mot sol 
samtidig som den overholder kravene i ver-
nebrille standard. Fås med svart eller hvit 
ramme. 

Vernebrille som også kan benyttes under 
elektrisk arbeid. Tynn design for god kom-
fort, ultra lett vekt med bare 22gr. 

  EN166 F 

 Grå  ESB5620D—svart ramme 

 Grå  ESW5620D—hvit ramme 

 Grå  ESB5621D—Polarisert 

Pyramex Flex-Lyte 

Dielektrisik vernebrille, ultra lettvekt med 
bare 21g, patenterte låsbare stenger. 

  EN166 F 

 Klar  ESB9510S 

 Grå  ESB9520S 

  EN166 F 

 Klar  ESBG10510D 

 Klar H2MAX AF  ESBG10510DTM KN 

 Grå  ESBG10520D 

Pyramex ITEK Pyramex ZTEK mini 

Vernebrille med meget god sidebeskyttelse 
og myk neseholder. Flere fargevarianter på 
glass. Ballistisk standard som gjør at brillen 
tåler høy hastighets fragment treff. 

  EN166 F 

 Ballistic MIL-PRF-32432  

 ES5810ST  Klar AF 

 ES5820ST  Grå AF 

 ES5830S  Amber 

 ES5875S  Blå 

 ES5880S  I/O 

Vernebriller til damer / ungdom, de med 

mindre hodefasong. 

  EN166 F 

 Klar  ES2510SN 

 Grå  ES2520SN 
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Pyramex Intruder Pyramex Torser 

Enkel vernebrille rammeløs design, lettvekt 
23g. Brillen passer perfekt som besøksbrille. Vernebrille som også kan brukes av elektri-

kere, komfortabelt design med myk nesehol-
der. 

  EN166 F 

 Klar  ES4110S 

 Grå  ES4120S 

 Amber  ES4130S 

Pyramex Fyxate 

Dielectric vernebrille som også kan brukes 
av elektrikere, tett design og ypperlig anti-
dugg egenskaper med H2MAX. Beskytter 
mot sprut og støv. 

  EN166 34 F KN 

 Klar H2MAX AF  EGB10010TM 

 Grå H2MAX AF  EGB10020TM  

  EN166 F 

 Klar AF  ESGL10210ST 

 Grå AF  ESGL10220ST 

 I/O  ESGL10280S—skaffevare 

Pyramex Fyxgate polstring Pyramex I-Force slim 

Vernebrille som også kan brukes av elektri-
kere, komfortabelt design med flammehem-
mende skum polstring og snor. Suverene 
antidugg egenskaper med H2MAX. 

Vernebrille med dobbelt linsesystem, ytre 
linse i polykarbonat for ytre påkjenninger og 
en indre linse i acetat med suverene anti-
dugg egenskaper. Ballistisk standard som 
gjør at brillen tåler høy hastighets fragment 
treff. 

  EN166 FT KN 

 Klar H2MAX AF  ESGL10210STMFP 

 Grå H2MAX AF  ESGL10220STMFP—skaff 

Pyramex I-Force 

Vernebrille med dobbelt linsesystem, ytre 
linse i polykarbonat for ytre påkjenninger 
og en indre linse i acetat med suverene anti
-dugg egenskaper. Denne slim utgaven er 
ca 6% smalere enn standard I-Force. Ballis-
tisk standard som gjør at brillen tåler høy 
hastighets fragment treff. 

  EN166 F 

  Ballistic MIL-PRF-32432 

 Klar AF  ESB7010SDNT 

 Grå AF  ESB7020SDNT—skaffevare 

  EN166 F 

    Ballistic MIL-PRF-32432 

 Klar AF  ESB7010SDT—skaffevare 

 Grå AF  ESB7020SDT—skaffevare 
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Pyramex Isotope  Pyramex V2G-XP 

Dielektrisk vernebrille med justerbare og 
utbyttbare stenger samt neopren snor. Dob-
belt ramme med gummipakning. Suveren 
antidugg egenskaper med H2MAX. Ballistisk 
standard som gjør at brillen tåler høy hastig-
hets fragment treff. 

Goggle med lav profil, justerbart elastisk 
bånd. Indirekte lufting for å forhindre partik-
ler. Brillen gir god beskyttelse mot støv og 
kjemikalier. 

EN166 34 F KN  

Ballistic MIL-PRF-32432    

EGB9410STM  Klar H2MAX AF 

EGB9420STM  Grå H2MAX AF 

EGB9430STM  Amber H2MAX 

EGB9480ST  I/O AF 

Pyramex Goggle 704 

Goggle med thermolinse, ytre linse i poly-
karbonat og indre i acetat for å forhindre 
dugg. Beskytter mot kjemikaliesprut, støv, 
partikler m.m. Ballistisk standard som gjør 
at brillen tåler høy hastighets fragment 
treff. 

  EN166 BT 

    Ballistic MIL-PRF-32432 

 Klar  EGB6410SDT 

 Grå  EGB6420SDT—skaffevare 

 RX insert  RX6400—skaffevare 

  EN166 34 BT 

 Klar AF  EG704T 

Pyramex Capstone 500 Pyramex Capstone 500 + shield 

Goggle som passer over briller.  Vinyl ramme 
for god tilpassing til ansiktsfasong. Beskytter 
mot kjemikalier og støv. Ballistisk standard 
som gjør at brillen tåler høy hastighets frag-
ment treff. 

Goggle som passer over briller.  Vinyl ramme 
for god tilpassing til ansiktsfasong. Beskytter 
mot kjemikalier og støv. 
Denne versjon med 5.0 IR filter til sveisear-
beid. Ballistisk standard som gjør at brillen 
tåler høy hastighets fragment treff. 

  EN166 34 BT 

    Ballistic MIL-PRF-32432 

 Klar AF  EGG504T 

Pyramex Capstone 500 + shield 5.0 

Goggle som passer over briller.  Vinyl ram-
me for god tilpassing til ansiktsfasong. 
Beskytter mot kjemikalier og støv. 
Denne versjon med ansiktsskjold. Ballistisk 
standard som gjør at brillen tåler høy has-
tighets fragment treff. 

  EN166 34 BT 

  Ballistic MIL-PRF-32432 

 Klar AF  EGG504TSHIELD— m/skjerm 

  EN166 34 BT 

  5.0 IR filter 

  Ballistic MIL-PRF-32432 

 DIN5  EGG504TSHIELDIR5— m/skjerm 
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Pyramex Cappture Pyramex Cappture med pakning 

Vernebrille som kan brukes under elektrisk 
arbeid. Passer over briller, forlengbare 
stenger. 

Vernebrille med styrke og myk neseholder, 
fås med +1.5 eller +2.0, grå ramme og 
stenger. 

 EN166 FT 

 Klar AF ES9910ST 

 Grå AF ES9920ST 

Pyramex Emerge RX 

Vernebrille som kan brukes under elektrisk 
arbeid. Passer over briller, forlengbare 
stenger. Denne versjon med pakning og 
snor. Regnbeskyttelse og suverene an-
tidugg egenskaper med H2MAX . 

  EN66 FT KN 

 Klar H2MAX AF  ES9910STMRG 

 Grå H2MAX AF   ES9920STMRG-skaffevare 

  EN166 F 

 Klar 1.5  ESG7910D15 

 Klar 2.0  ESG7910D20 

Pyramex SOLO Pyramex V2 Reader 

Enkel vernebrille som kan brukes sammen 
med egne briller. 

  EN166 F 

 Klar  ES510S 

Vernebrille med styrke på deler av glasset, 
fås i flere varianter. Gummi på neseholder 
for å forhindre at brillene sklir. 

  EN166 FT 

 Klar 1.0  ESB1810R10 

 Klar 1.5  ESB1810R15 

 Klar 2.0  ESB1810R20 

 Klar 2.5  ESB1810R25—skaffevare 
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Pyramex hygiene rens Pyramex linse rensestasjon 

Hygieneservietter pakket individuelt, alko-
holdfri. I esken er det 100 stk. 

Bag for oppbevaring av briller.  

  HCW100 

Pyramex brille bag 

Linseservietter pakket individuelt. I esken 
er det 100 stk. 

  LCT100   PYRBAGS 

Pyramex brille etui Pyramex brillesnor 

Brille etui i neoprene. Brillesnor i neoprene, kan åpnes og lukkes. 

  NEOCASE 

Pyramex brillesnor neoprene 

Enkel brillesnor. 

  CORDS / Lanyard loop  NEOCORD 
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Pyramex Wham10 sveisehjelm Pyramex Wham30 sveisehjelm 

Sveisehjelm med integrert automatisk blen-
der. DIN 4 normal og justerbar DIN 9-13. 
Synsfelt 100 * 45mm. Solcelle og integrert 
utskiftbart lithium batteri. 

 

  4 I 9-13 PY 1 /1 /1 /2 /379 CE 

  EWHAM1020MB 

Pyramex Wham10 reservedeler 

Sveisehjelm med integrert automatisk 
blender. DIN 4 / 5-8 / 9-13. Synsfelt 98 * 
87mm. Solcelle og integrert utskiftbart 
lithium batteri. 

  4 I 5-8 I 9-13 PY 1 /1 /1 /2 /379  CE 

  EWHAM3030GB 

 Front cover  ROWH10PK5 5stk 

 Inside cover  RIWH10PK5 5stk 

 Auto filter   WRAM10 

Pyramex Wham30 reservedeler Felles for Pyramex Wham10/30 

Innsats for å forbedre syn, i styrker 1.5, 2.0 
og 2.5. 

 Front cover  ROWH3060PK5 5stk 

 Inside cover  RIWH30PK5 5stk 

 Auto filter   WRAM30 

Pyramex Forstørrelseinnsatser 

 Hjelminnsats  WHARS1 

 Svetteband   WHBAND2 2stk 

 1.5  WMAG1.5 

 2.0  WMAG2.0 

 2.5  WMAG2.5 

ØYEVERN  

  49 www.asafety.no 



HANSKER  

ASAFETY.NO 

50 

 Arbeidshansker  
 
Arbeidshanskers beskyttende egenskaper fastsettes av de europeiske normene i form av symboler og tall som indikerer  
beskyttelsesnivå. Dette merket på hver enkelt hanskemodell slik dere enkelt kan lese dere frem til hvilken beskyttelsesgrad 
hansken har. Oversikten her kan brukes som et mini oppslagsverk på de vanligste standardene. 

 
ABCDEF 

 
Slitasjemotstand 

 

Kuttmotstand* (sirkelformet kniv-
blad) 

 
Rivemotstand 

 
Punkteringsmotstand 

 
Kuttmotstand (rett knivblad) 

 
Støtdemping 

EN407 Beskyttelse mot varme  

Beskyttelsesnivå   1 2 3 4 

a) Brennbarhet Etterbrenningstid ≤ 20 ≤ 10 s ≤ 3 s ≤ 2 s 

Etterglødningstid – ≤ 120 s ≤ 25 s ≤ 5 s 

b) Kontaktvarme Kontakttemperatur 100ºC 250ºC C 350ºC 500ºC 

Terskeltid ≥ 15 s ≥ 15 s ≥ 15 s ≥ 15 s 

c) Overført varme (forsinkelse av varmeoverførsel) ≥ 4 s ≥ 7 s ≥ 10 s ≥ 18 s 

d) Strålevarme (forsinkelse av varmeoverførsel) ≥ 7 s ≥ 20 s ≥ 50 s ≥ 95 s 

e) Små dråper av smeltet metall (antall dråper) ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35 

f) Sprut av smeltet metall (masse) 30 g 60 g 120 g   

EN 388:2016 Mekanisk beskyttelse  

Beskyttelsesnivå 1 2 3 4 5   

a) Slitemotstand 100 500 2000 8000 -   

b) Kuttmotstand (sirkelformet blad) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0   

c) Rivemotstand (Newton) 10 25 50 75 -   

d) Punkteringsmotstand (Newton 20 60 100 150 -   

e) Kuttmotstand (rett knivblad) A (2) B (5) C (10) D (15) E (22) F (30) 

f) Støtdemping P (Bestått) nivå 1 < 9KN – F (Feilet – ikke bestått) – X (ikke testet) 
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A. Motstand mot åpen ild (x, 0-4) 

B. Motstand mot kontaktvarme (x, 0-4) 

C. Motstand mot overføringsvarme (x, 0-
4) 

D. Motstand mot strålevarme (x, 0-4) 

E. Motstand mot søl fra smeltet metall (x, 
0-4) 

F. Motstand mot flytende metall (x, 0-4) 

AB-

EN 511 Beskyttelse mot kulde  

Beskyttelsesnivå 0 1 2 3 4 

a) Overført kulde termisk isolering m3 
c/W 

TR <0,10 10 0,10≥ TR <0,15 0,15≥ TR <0,22 2 0,22≥ TR <0,30 0,30≥ TR 

b) Kontaktkulde termisk motstand i m3 
c/W 

R<0,025 0,025≤R<0,050 0,050≤R<0,100 0,100≤R<0,150 0 0,150≤R 

c) Vanntette egenskaper Ikke bestått Bestått       

A. Motstand mot overføringskulde (x, min. 0, max.) 

B. Motstand mot kontaktkulde (x, min. 0, max.) 

C. Motstand mot vanngjennomtrengning (x, 0/1 – after 30 min 
ABC  

EN 374:2016 Beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer  
 

EN 374-1  
Hansker i denne kategorien skal være væsketette og ha en gjennombruddstid på >10 minutter for minst 1 kjemikalie som er 
oppført på denne listen. Bokstavkoden foran kjemikalie er merket på hansken sammen med piktogram for denne standarden. 

A Metanol G Dietylamin M Salpetersyre 

B Aceton H Tetrahydrofuran N Eddiksyre 

C Acetonitril I Etylacetat O Ammoniumhydroksid (25%) 

D Diklorometan J n-Heptan P Hydrogenperoksid 

E Karbondisulfid K Natriumhydroksyd (40%) S Hydrogenfluorsyre (40%) 

F Toluen L Svovelsyre (96%) T Formaldehyd (37%) 
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Den nye standarden deler beskyttelseshansker mot kjemikalier inn i tre ulike kategorier basert på testresultatene for  
molekylær gjenn-om-treng-ning: type A, B og C.  For at en hanskemodell skal kunne godkjennes under EN ISO 374-1:2016,  
må den gjennomgå denne testen og oppnå et be-skyttelsesnivå som minst tilfredsstiller type C. 

YTELSESNIVÅ 1 2 3 4 5 6 

NORMALISERT GJENNOMBRUDDSTID (Min) >10 >30 >60 >120 >240 >480 

EN 374-/Type A   EN 374-1/Type B   EN 374-1/Type C 

Type A - Minimum 6 kjemikalier må oppnå minst ytelsesnivå 2. 
Type B - Minimum 3 kjemikalier må oppnå minst ytelsesnivå 2. 
Type C - Minimum 1 kjemikalie må oppnå minst ytelsesnivå 1. 

ADJKOT  JKT  K  

EN 374-4 og EN 374-5  
Hansker i denne standarden er produsert for beskyttelse mot  
mikroorganismer som bakterier, sopp og virus. Hansker som er 
godkjent mot virus er tydelig merket med VIRUS. 
 

   
        VIRUS 
 

EN 421 Radioaktiv forurensing  
Hansker som beskytter mot radioaktive partikler. 

  
 
EN 455 Engangshansker til medisinsk bruk 
Hansker som kan benyttes av medisinsk personale.  
 

EU´s matvaredirektiv  
Direktivet EC/1935/2004 fastsetter generelle regler for plast-
materialer som kan komme i kontakt med matvarer.  
Hanskematerialene må ikke sverte av på matvarer i en mengde 
som betyr fare for liv og helse eller føre til en uakseptabel  
forandring av matvarene og føre til forringelse av smaken.  
Hansker som er tillatt brukt til kontakt med matvarer må merkes 
med dette piktogrammet. 



Pyramex GL401 Pyramex  GL402C5 

Enkel hanske i PU, elastisk og komfortabel. Anbefalt til 
generelt arbeid, delemontering, kvalitetskontroll, kon-
struksjon. 

Hanske med kutt beskyttelse i PU, elastisk og komforta-
bel. Anbefalt til elektronikk, generelt arbeid, delemonte-
ring, metallplate håndtering, glasskutting. Berørings 
sensitiv. 

 EN388:2016—4131X  

 GL401S  S –7 

 GL401M  M—8 

 GL401L  L –9 

 GL401XL  XL—10 

 GL401X2  2XL—11 

 EN388:2016—4X43D  

 GL402C5S  S –7 

 GL402C5M  M—8 

 GL402C5L  L –9 

 GL402C5XL  XL—10 

 EGL402C5X2  2XL—11 

Pyramex  GL501C5 Pyramex  GL502 

Hanske i latex med kuttbeskyttelse, elastisk og komfor-
tabel. Anbefalt til materiell håndtering, glass arbeid, 
generelt vedlikehold, trearbeid, resirkulering, sanitære 
oppgaver. Godt grep under alle arbeidsforhold. 

Hanske i latex med sandet overflate. Anbefalt til monte-
ringsarbeid, hagearbeid, generelt vedlikehold, jordbruk. 
Hansken er fulldyppet i latex og dermed vanntett.  

 EN388:2016—3X42D  

 GL501C5S   S –7 

 GL501C5M  M—8 

 GL501C5L  L –9 

 GL501C5XL  XL—10 

 GL501C5X2  2XL—11 

 EN388:2016—3131X  

 GL502S  S –7 

 GL502M  M—8 

 GL502L  L –9 

 GL502XL  XL—10 

 GL502X2  2XL—11 
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Pyramex  GL601 Pyramex  GL601DP 

Hanske dyppet i nitril mikroskum.. Anbefalt til håndte-
ring av oljede deler, varehus, monteringsarbeid, hagear-
beid. Utmerkede greps egenskaper. 

Hanske dyppet i nitril mikroskum, med prikket flate . 
Anbefalt til håndtering av oljede deler, varehus, monte-
ringsarbeid, hagearbeid, generelt arbeid. Utmerkede 
grep og forsterket tommel. 

 EN388:2016—4131X  

 GL601S  S –7 

 GL601M  M—8 

 GL601L  L –9 

 GL601XL  XL—10 

 GL601X2  2XL—11 

 EN388:2016—4131X  

 GL601DPS   S –7 

 GL601DPM  M—8 

 GL601DPL  L –9 

 GL601DPXL  XL—10 

 GL601DPX2  2XL—11 

Pyramex  GL603C5 Pyramex  GL603DPC5 

Hanske dyppet i nitril mikroskum, med kutt beskyttelse. 
Anbefalt til monteringslinje, møbelproduksjon, HVAC, 
luftfart, håndtering av oljede deler, konstruksjon. 

Hanske dyppet i nitril mikroskum, med prikket flate og 
kutt beskyttelse. Anbefalt til monteringslinje, møbelpro-
duksjon, HVAC, luftfart, håndtering av oljede deler, kon-
struksjon. 

 EN388:2016—4X43D  

 GL603C5S   S –7 

 GL603C5M  M—8 

 GL603C5L  L –9 

 GL603C5XL  XL—10 

 GL603C5X2  2XL—11 

 EN388:2016—4X43D  

 GL603DPC5S  S –7 

 GL603DPC5M  M—8 

 GL603DPC5L  L –9 

 GL603DPC5XL  XL—10 

 GL603DPC5X2  2XL—11 
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Pyramex GL604C5 Pyramex  GL606DPC 

Hanske dyppet i nitril med sandet overflate, 
med kutt beskyttelse. Anbefalt til monte-
ringslinje, møbelproduksjon, HVAC, luftfart, 
håndtering av oljede deler, konstruksjon. 
Godt grep under alle forhold. 

 EN388:2016—4X43D  

 GL604C5S  S –7 

 GL604C5M  M—8 

 GL604C5L  L –9 

 GL604C5XL  XL—10 

 GL604C5X2  2XL—11 

Hanske dyppet i nitril mikroskum, med 
prikket flate, forsterket tommel og kutt 
beskyttelse. Anbefalt til monteringslinje, 
møbelproduksjon, HVAC, luftfart, håndte-
ring av oljede deler, konstruksjon. 

 EN388:2016—4X42C  

 GL606DPCS  S –7 

 GL606DPCM  M—8 

 GL606DPCL  L –9 

 GL606DPCXL  XL—10 

 GL606DPC2XL  2XL—11 
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Granberg kutt vinterhanske Granberg monteringshanske 

Kuttbestandige vinterhansker EX®, Microskin 
Shield® , ProTex® -membran, borre-
lås.Utendørsarbeid som medfører risiko for 
kuttskader og utføres i vått og/eller kaldt 
vær . 

Oksenarvskinn med gummiert mansjett, 
halvfôret. Slitesterke. Til oppgaver der slite-
styrke har høy prioritet. Passer til sten, me-
talltråd, betongprodukter, tungt arbeid.  

  EN420:2003 

    EN388:2016 1X32D 

  EN511:2016 110 

  Størrelser 6—13 

  107.4997W  

Granberg arbeidshansker 

Svinenarvskinn med bomullshåndbak og 
borrelås, ufôret. Ideelle til arbeid som kre-
ver presisjon og fingerfølsomhet. Monte-
ring og lettere arbeidsoppgaver. 

  EN420:2003 

    EN388:2003 2112 

  EN388:2016 3111X 

  Størrelser 6-12 

  101.4295  

  EN420:2003 

    EN388:2003 2133 

  EN388:2016 4121X 

  Størrelse standard: 8—12 

  103.4190 

Granberg arbeidshansker vinter Granberg sveisehansker 

Oksenarvskinn med gummiert mansjett, 
halvfôret. Slitesterke. Til oppgaver der slite-
styrke har høy prioritet. Gir god varmeisola-
sjon. Passer til  utendørsarbeid i kalde omgi-
velser innenfor bygg– og anleggsindustrien. 

Geiteskinn, ufôret. Slitesterke, myke og tåler 
slitasje. Høy fingerfølsomhet. Sydd med 
sterk, varmebestandig tråd av kevlar. Passer 
til TIG-sveising. 

  EN420:2003 

    EN388:2003 2132X 

  EN388:2016 12X 

  Størrelse: 9—12 

  103.4140 

Granberg sveisehansker TIG 

Oksenarvskinn, helfôret. Komfortable og 
myke, designet med tommelrotforsterk-
ning. Sydd med sterk varmebestandig tråd 
av kevlar. Passer til variert sveising i stål, 
aluminium og andre metaller. 

 EN420:2003  

 EN388:2003 2122    

 EN388:2016 2132X  

 EN407:2004 412142  

 EN12477 Type A  

 105.1690K  

 EN420:2003  

 EN388:2003 2121    

 EN388:2016 2121X  

 EN407:2004 412142  

 EN12477 Type B  

 106.3600K  
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Granberg monteringshansker Granberg monteringshansker vinter 

Heldekkende nitrilmikroskumbelegg. Høy slitestyrke, 
bevegelighet og fingerfølsomhet. Bestandig mot kon-
taktvarme opptil 100 °C i 15 sekunder.  Vann - og oljeav-
visende. Sanitized® - behandlet for å hindre bakterievekst 
og for å fremme friskhet . 

Heldekkende nitrilmikroskumbelegg, fleecefôr. Høy slite-
styrke, bevegelighet og fingerfølsomhet. Bestandig mot 
kontaktvarme opptil 250 °C i 15 sekunder. Gir god var-
meisolasjon. Vann- og oljeavvisende. Sanitized® - be-

handlet for å hindre bakterievekst.  

  EN420:2003 

  EN388:2016 4121A 

  EN407:2004 X1XXXX 

  Størrelse: 7—12 

  114.4279 

 EN420:2003  

 EN388:2016 4121B    

 EN407:2004 X2XXXX  

 EN511:2006 11X  

 Størrelser 6—11  

 114.4272W  

Granberg arbeidshanske Granberg arbeidshanske 

Heldekkende nitrilbelegg, med ribb. Slitesterke. Spesiell 

nitrilsammensetning gir en utmerket kombinasjon av 
fleksibilitet, mekanisk motstand og oljeavvisning. Sili-
konfri. Kontaminerer ikke metallplater. Passer til renova-
sjon, platehåndtering, stansearbeid o.l. 

Heldekkende nitrilbelegg, med ribb. Spesiell nitrilsam-
mensetning gir en utmerket kombinasjon av fleksibilitet 
og mekanisk motstand. Passer til renovasjon, platehånd-
tering, stansearbeid o.l. 

  EN420:2003 

    EN388:2003 3111 

  EN388:2016 3111X 

  Størrelse: 6—10 

  114.0156 

  EN420:2003 

    EN388:2003 2111 

  EN388:2016 2111X 

  Størrelse:  10 

  114.0157 

HANSKER  

  57 www.asafety.no 



Granberg fiskerhansker Granberg fiskeforedling hanske 

Vinyl/PVC med granulering, interlockfôr. 
Silikon- og ftalatfri. Grov granulering i hånd-
flaten for et sikkert grep når man skal hånd-
tere glatte og sleipe gjenstander. Myke og 
fleksible. Svært slitesterke.  

Varme innerhansker. Anbefalt 
om kuttbestandig innerhanske for engangs-
hansker og flerbrukshansker.  Beskytter mot 
kutt samtidig som de har god fingerfølsom-
het.. Godkjent for næring (EN 1186).  

  EN420:2003 

    EN388:2016 3121X 

  Størrelser: 8—11 

  109.8900 

Granberg innerhanske kutt 

Væsketette hansker i nitril/naturlig  
gumme, ufòrede. Myke hansker som gir 
hånden god bevegelighet.  Meget godt 
grep - anbefalt ved håndtering av f.eks. 
fisk . Godkjent for kontakt med   
næringsmidler. 

  EN420:2003 

    EN388:2016 1121X 

  EN1186 næringsmiddel 

  Størrelser: 7—12 

  112.0940 

 EN420:2003  

 EN388:2003 354X    

 EN388:2016 2X40C  

 EN1186 næringsmiddel  

 Størrelser: 6—11  

 116.506  

Granberg Magic Touch®  Granberg Chemstar®  hanske 

Soft Nitrile™, pudderfri. Indigo farge. Myk og 
sterk nitril.  Tynnere enn liknende hansker, 
med nesten samme elastisitet og fingerføl-
somhet som lateks. Fingertupper med mikro-
tekstur for best mulig grep. Tåler fett, rense-
midler Godkjent til bruk i direkte kontakt 
med alle typer mat. 

Komfortable myke hansker med gripe-
mønster. Passer til alle typer vask og  
renhold, matproduksjon, pakking. 

  EN420: 2003 

    EN1186 næringsmiddel 

  Størrelser: S—XL 

  114.624 

Granberg latekshansker 

Kjemikaliehansker i lateks Chemstar®.  
Rivesterk rullekant for enkel påkledning. 
Antiglimønster gir godt grep under våte og 
tørre forhold.  Passer til mathåndtering, 
farmasøyt, renhold, montering, lab. 

 EN420:2003, EN1186  

 EN388:2003 1010    

 EN388:2016 1010X  

 EN374-1:2016 Type B KLMPT  

 EN374-5:2016  

 112.0122 XS—XL  

 EN420:2003, EN1186  

 EN388:2003 1000    

 EN388:2016 1010X  

 EN374-1:2016 Type B KLMPT  

 EN374-5:2016  

 112.0400 XS—XL  
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Granberg kutt vernehanske 

Typhoon®-fibre med nitrilbelegg, oljebestan-
dig. Fleksible. Komfortable grovhansker. 
Typhoon® gir utmerket beskyttelse med kutt-
motstand C. Kraftig støtbeskyttelse på hånd-
bak. Støtdetaljer med optimal ergonomi.  

Granberg  Cut D Impact 

Laget for ekstreme arbeidsforhold i olje- og 
gassbransjen.  Gir eksepsjonell komfort og 
ypperlig grep.  Kuttbestandig innlegg av 
Kozane® i håndflaten overgår kuttnivå F (EN 
388).  

Granberg  Cut F Impact 

Laget for ekstreme arbeidsforhold i olje- og 
gassbransjen. Kraftig kuttbeskyttelse i 
håndflate. Ekstra beskyttelse med forster-
kede støtelementer på håndbaken. Vann-
tett Protex®-membran med pusteevne . 

  EN420:2003 

  EN388:2003 4543 

  EN388:2016 4X43CP 

  Størrelser: 6—12 

  115.9007 

 EN420:2003  

 EN388:2003 3543  

 EN388:2016 3X43DP  

 EN511:2006 11X  

 Størrelser: 7—12  

 115.9002  

  EN420:2003 

  EN388:2016 4X44FP 

  Størrelser: 7—12 

  115.9003 
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 Protex vernedresser  

 

Vernedresser designet med elastisk hette, mansjetter, midje og ankler, frontal glidelås med beskyttelsesklaff og forseglet søm 
(kun Protex 5000). Modeller laget av 3 typer materiale: 
 

SMS: Kombinasjon av 3 polypropylenlag (Spunnet + Sammensmeltet + Spunnet) 

SMMS: Kombinasjon av 3 polypropylenlag. (Spunnet + Sammensmeltet + Sammensmeltet + Spunnet) 

Mikroporøse: Mikroporøs laminert materiale + polypropylen. 
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 Kategori 3 vernedresser – standarder og piktogram 

TYPE 4 
EN 14605 + A1 
Verneklær med delvis beskyttelse mot flytende kjemikalier med spraytette ledd. 
 

TYPE 5 
EN ISO13982-1 + A1 
Verneklær mot faste partikler som henger i luften. 
 

TYPE 6 
EN 13034 + A1 
Verneklær med begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier. 
 
 
 

Andre standarder som vernedresser kan være godkjent etter.  
 
Antistatisk EN 1149-5    
 
Flammehemmende EN ISO 14116 
 
Biologiske farer EN 14126 
 
Radioaktive partikler EN 1073-2 
 

Her er en enkel oversikt over våre vernedresser og hvilke godkjenninger de har:  



Protex 1000 Protex 2000 

Enkel beskyttelsesdress, egnet til f.eks asbest sanering. 

Beskyttelsesdress egnet til farmasøytisk, maling,  
utgassing, elektronikk, asbest, fiberglass, tre o.l. 

  Type 5, Type 6, EN1073-2 

 M  303810400002 

 L  303810400001 

 XL  303810400003 

 XXL  303810400004 

  Type 5 , Type 6, EN1149-5, EN1073-2 

 M  303810400006 

 L  303810400005 

 XL  303810400007 

 XXL  303810400008 

Protex 3000 Protex 4000 

Beskyttelsesdrakt egnet til olje, gass, petrokjemisk  
arbeid, kortvarig beskyttelse mot direkte flamme. 

Beskyttelsesdrakt egnet til farmasøytisk, rene rom,  
maling, utgassing, elektronikk og asbest. 

 Type 5, Type 6, EN1149-5  

 EN1072-2, EN ISO 14116    

 303810400010  M 

 303810400009  L 

 303810400011  XL 

 303810400012  XXL 

 Type 5, Type 6, EN1149-5  

 EN1073-2, EN14126    

 303810400014  M 

 303810400013  L 

 303810400015  XL 

 303810400016  XXL 
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Protex 5000 

Beskyttelsesdrakt av veldig høy kvalitet, med teipede sømmer og utstrakt bruksområde. Farmasøytisk, rene rom, maling, utgassing,  
industriell produksjon av elektronikk og asbest behandling, jordbruk og veterinærarbeid med mer.  

  Type 4, Type 5, Type 6, EN1149-5, EN14126, EN1073-2 

 L  303810400017 

 XL  303810400018 

 XXL  303810400019 
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Åndedrettsvern skal beskytte brukerens helse mot luftbåren forurensning i arbeidsmiljøet. Forurensningen kan være i form av 
partikler (støv, tåke, røyk, bakterier, virus) eller gass/damp. 
 
Åndedrettsvern er regulert i flere EN standarder som produsenter må forholde seg til, her en oversikt over det som er mest 
vanlig. 
 
EN 136 Helmasker  
EN 139 Trykklufttilkoblet åndedrettsvern med hel- eller halvmaske  
EN 140 Halvmasker og kvartmasker  
EN 143 Partikkelfilter  
EN 149 Filtrerende halvmasker mot partikler  
EN 405 Filtrerende halvmasker m/ventil til beskyttelse mot gasser  
EN 529 Anbefalinger for valg, bruk, ettersyn og vedlikehold av åndedrettsvern 
 
EN 1835 Åndedrettsvern - Pusteutstyr med trykkluftslange forbundet med hjelm eller hette  
EN 12021 Komprimert luft for pusteutstyr EN 12941 Krafttilført åndedrettsvern med hjelm eller hette  
EN 12942 Krafttilført åndedrettsvern med hel- eller halvmaske  
EN 14387 Gassfilter og kombinasjonsfilter  
EN 14593 Pusteutstyr med trykklufts apparat (hel- og halvmaske)  
EN 14594 Trykklufts utstyr med jevn lufttilførsel 
 
Merk at åndedrettsvern ikke tilfører oksygen, er oksygennivået i luften under 19,5% skal det benyttes utstyr som tilfører ren 
luft med adekvat oksygennivå via flasker eller slange. 
 
Hel- og halvmasker med ordinære filter skal ikke brukes av personer med skjegg, man må være nybarbert for å benytte filter-
masker for å minimere risiko for lekkasje. Ta gjerne en egen trykktest for å sjekke om masken er tett nok, for å gjøre dette så 
holder man hånden foran filteret for å tette åpningen. Man suger så luft inn slik at masken klistrer seg til ansiktet, når man så 
holder pusten så skal masken fortsatt sitte fast til ansiktet – slipper masken raskt så er det indikasjon på at det ikke er tett nok. 
Merk at dette er en enkel test som kun gir indikasjoner graden av tetthet. 
 

Beskyttelsesfaktor/administrative normer  
Arbeids- og sosialdepartementets forskrift om tiltak og grenseverdier (best. nr. 704 hos arbeidstilsynet) med oversikt på over 
500 stoffer, hvor høyeste tillatte gjennomsnittskonsentrasjon (hygieniske grenseverdi) over en arbeidsdag samt tallverdien er 
spesifisert.  
 

Nominell beskyttelsesfaktor  
Begrep basert på teoretisk lekkasjeprosent. Eks. FFP3 halvmaske med maksimal lekkasjeprosent 2%. Beskyttelsesfaktor:  
100/2 = 50  
 
Eksempel:  
Målinger viser en gjennomsnittsverdi av klorgass på 25 ppm. Adm. norm for klorgass er 0,5 ppm. Beskyttelsesfaktor: 25/0,5 = 
50 (du trenger en maske med beskyttelsesfaktor 50 eller mer.) 
 

Fastsatt beskyttelsesfaktor  
Beskyttelsesnivå som man forventes kan oppnås ved at 95% er opplærte brukere på arbeidsplassen. Det anbefales å benytte 
denne ved valg av utstyr siden dette gir en god indikasjon på nivået. 
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FFP Filtrerende halvmasker mot partikler -  EN 149  
Selve masken utgjør filtermaterialet. Masker merket med NR, non reusable, kastes etter 1 dags bruk. Masker merket R, 
reusable, kan brukes flere ganger. Masker godkjent etter nyeste standard beskytter både mot faste og væskeformige partikler. 
FFP masker er hygieniske, lette, krever ikke vedlikehold og er rimelige i innkjøp.  
 
Nominell beskyttelsesfaktor: FFP1 4, FFP2 12, FFP3 50    Fastsatt beskyttelsesfaktor: FFP1 4, FFP2 10, FFP3 20 
 

Filtrerende halvmasker mot gasser/damp - EN 405  
Har ikke utskiftbare filter. Kan brukes flere ganger til filteret er mettet, da kastes hele masken. Lite vedlikehold, rimelige i inn-
kjøp. Kan også leveres med kombifilter.  
 
Nominell beskyttelsesfaktor: 50       Fastsatt beskyttelsesfaktor: 10  
Ved bruk av kombifilter gjelder verdiene for partikkelbeskyttelse som FFP maskene nevnt over. 
 

Halvmasker med utskiftbare filter - EN 140  
Dekker nese og munn. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombinasjonsfilter. Krever vedlikehold.  
 
Nominell beskyttelsesfaktor: P1 4  P2 12 P3 48 Gass 50   Fastsatt beskyttelsesfaktor: P1 4 P2 10 P3 20 Gass 10 
 

Krafttilført åndedrettsvern - EN 12941/EN 12942  
Luften filtreres ved at en vifte drar luften gjennom et filter, via en slange opp i pustesonen. Leveres med mange ulike typer ho-
desett: Helmaske, halvmaske, ansiktsskjerm, sveisemaske eller hette. Kan leveres med partikkel-, gass-, og kombifilter. Ingen 
pustemotstand, hvilket er en stor fordel sammenlignet med vanlige typer filtermasker uten lufttilførsel.  
 
Nominell beskyttelsesfaktor: TH1 10  TH2 50  TH3 500  
Fastsatt beskyttelsesfaktor: TH1 10  TH2 20  TH3 40  
Nominell beskyttelsesfaktor: TM1 20  TM2 200   TM3 2000  
Fastsatt beskyttelsesfaktor: TM1 10  TM2 20  TM3 40 
 

Åndedrettsvern med trykkluft EN 14593 -1 (med helmaske) EN 14593-2 (med halvmaske) 
og EN 14594 (med jevn lufttilførsel)  
Basert på trykkluft som renses i godkjent pusteluftfilter. Pusteluften går via godkjent pusteluftslange via regulator og videre inn 
i pustesonen. Ingen pustemotstand. Man er avhengig av kompressor, samtidig som trykkluftslangen hemmer bevegelsesfrihe-
ten. Derfor best egnet på stasjonære arbeidsplasser.  
 
EN 14593-1  Nominell beskyttelsesfaktor: 2000  
  Fastsatt beskyttelsesfaktor: 40 (helmaske)  
EN 14593-2  Nominell beskyttelsesfaktor: 200 (halvmaske)  
EN 14594  Nominell beskyttelsesfaktor: 1A/1B: 10, 2A/2B: 50, 3A/3B: 200, 4A/4B: 2000 
 

 Filter oversikt og egenskaper  
Gassfilter/kombinasjonsfilter  
Disse stoffene krever en annen type beskyttelse enn partikler. Gasser oppstår gjerne ved kjemiske reaksjoner. Damper er av-
gasser av faste/flytende materialer i normal romtemperatur eller trykk. Ved oppvarming frigjøres damper, disse oppfører seg 
likt som gasser og spres i rommet. Disse trenger helt ned i lungene og kan gjøre stor skade på personen som blir rammet. Det 
forekommer ofte kombinasjoner av forskjellige gasser/damper i samme område, det er derfor viktig å vite hvilken type gasser/
stoffer mann skal beskytte seg mot. Beskyttelse mot gasser/damper gjøres med kullfilter, filteret fungerer som en absorberen-
de svamp som er behandlet på forskjellige måter for å tiltrekke seg forskjellige typer gasser.  
 
Levetid på filter er veldig vanskelig å anslå, det kommer an på faktorer som mengde forurensing, luftmengde som blir filtrert, 
temperatur og fuktighet i området man jobber i. En god indikasjon på at filteret må byttes er luktgjennomslag, da må det 
byttes omgående og helst litt før. Det er dermed viktig at man ikke bruker kullfilter på luktfrie gasser, da vil man ikke kjenne om 
filteret er mettet. 

TH = Turbohette (hetter, sveisehetter etc.)  
TM = Turbomaske (hel- og halvmasker 
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Dersom gass/ damp og partikler forekommer samtidig benyttes kombinasjonsfilter. Eksempler på dette er sprøytelakkering, 
sprøyting av væsker o.l. 
 
Filter blir også normalt klassifisert i klasse 1 eller klasse 2, klassifiseringen blir satt som et siffer bak bokstavkoden på filteret, 
eksempel A1 eller A2. 
 
A1 så er filteret i klasse 1 som håndterer gassnivå opp til 1000 ppm. 
A2 så er filteret i klasse 2 som håndterer gassnivå opp til 5000 ppm. 
Det finnes også høyere klassifiseringsnivåer, dette er de vanlige. 
 
Her er en oversikt over fargekoder og filter typer, disse finnes som enkelt filter eller i kombinasjon med flere varianter. 

Fargekode Bokstavkode Hvilke stoffer filteret skal beskytte mot 

  A Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65°C (maling, lakk og løsemidler) 

  B Uorganiske gasser og damper inkl. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid 

  E Sure gasser og damper inkl. svoveldioksid og hydrogenklorid 

  K Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater 

  AX Organiske gasser og damper med kokepunkt under 65°C, for engangsbruk 

  Hg Kvikksølv, leveres i kombinasjon med partikkelfilter (max brukstid 50 timer) 

  NO Nitrogenoksid 

  CO Karbonmonoksid 

  P1, P2, P3 Partikkelfilter i variantene P1, P2 eller P3 – se under for mer informasjon 

Partikkelfilter -  EN 143 og EN 149  
Det er viktig at man definerer hva man skal beskytte seg mot. Partikler, støv, tåke og røyk krever partikkelfilter. Aerosoler er 
partikler som holder seg svevende i luften. De store fester seg gjerne i luftveiene, og vi hoster dem opp. De små holder seg 
lenger svevende i luften og kan trenge helt ned i nederste delen av lungene. Dette kalles respirabelt støv og er det som på sikt 
er mest farlig. Kan føre til støvlunge og nedsatt lungefunksjon.  
 
Partikkelfilter er et mekanisk filter som deles opp i 3 klassifiseringer (P1, P2, P3). Partikkelfilter godkjent i henhold til siste  
standard beskytter mot faste og væskeformige partikler. Partikkelfilter byttes ut når pustemotstanden blir for høy.  
 
P1 filter Beskytter mot ikke giftig grovt støv. 
P2 filter Beskytter mot fint helsefarlig støv og røyk. 
P3 filter Beskytter mot fint helsefarlig støv og røyk samt mikroorganismer, biokjemiske substanser, virus, bakterier og  
  sporer. 
 
Partikkelfilter blir klassifisert etter standardene EN 143 og EN 149, her oversikt over filtreringsgrad.  

Filtreringsklasse Filtreringsgrd koksalt (NaCl) Filtreringsgrad parafinolje 

EN 143 EN 149 EN 143 EN 149 EN 143 EN 149 

P1 FFP1 80% 80% 80% 80% 

P2 FFP2 94% 94% 94% 94% 

P3 FFP3 99,95% 99% 99,95% 99% 

IRUDEK er en av Spanias største produsenter og leverandør av PPE utstyr, de har sin virksomhet over hele 
verden. Her har vi et veldig godt utvalg av åndedrettsvern og gassmålere som dekker alt fra det enkle til 
de mer profesjonelle brukerne. 

Utstyret til den profesjonelle bruker, med topp kvalitet i alle ledd så er dette utstyret til den mest  
kravstore bruker. Innovativ design som forenkler bytte av deler lokalt, lettvekts produkter med komfort i 
toppklassen. Dekker behovet til den profesjonelle bruker i mye godt alle arbeidssituasjoner. 
Fleksibilitet mellom hodesett og om man skal benytter PAPR systemer eller trykkluft.  



Støvmasker uten ventil Støvmasker med ventil 

Prisgunstige støvmasker uten ventil. 

Støvmasker i topp kvalitet for bruk over 
lengre perioder, gode pustegenskaper. 

  EN149 A1 + NRD 

 P1  302905100001 

 P2  302905100003 

Støvmasker med ventil 

Prisgunstige støvmasker med ventil for 
bedre pusteegenskaper under bruk. 

  EN149 A1 + NRD 

 P1  302905100002 

 P2  302905100004 

 P3  302905100005 

  EN149 A1 + NRD 

 P1  302905100021 

 P2  302905100022 

 P3  302905100013 

Unix 1000 halvmaske Unix 5000TPE/5100Silikon 

Halvmaske med god komfort og enkel  
justering, lett å rengjøre. 

Filter som passer til UNIX 1000 halvmaske 
og UNIX 5000 helmaske. 

  EN140/AC 

 M  902905200001 

 L  902905200002 

Unix filter modeller 

Helmaske med god komfort og enkelt  
justering, talemembran. 

  EN136/AC 2 

 TPE  902905000001 

 SIL  902905000009 

 802903500007  A2 

 802903500008  ABEK1 

 802903500009  P3 

 802903500010  P3 FF 

 802903500011  Holder P3 

 802903500014  K2 
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SGT Singelgassmåler 

Singel gassmåler med levetid på 2 år fra 
første bruksdato, kan forlenges inntil 1 år 
ved dvalemodus. 

SP2ND Singelgassmåler 

Multigassmåler for 4 gasser, opptil 60 dager 
brukstid på en ladning. Robust konstruksjon 
med ATEX og IP67. 

MGT Multigassmåler 

Singel gassmåler med oppladbart batteri, 
inntil 60 dager på en ladning.  

  ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67 

  93g 

  Finnes til følgende gasser: 

  CO, H2S, O2, SO2 

  H2, NH3, CL2 

  ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67 

  120g 

  Finnes til følgende gasser: 

  CO, H2S, O2 

  SO2, H2, NH3 

  ATEX Ex ia IIC T4Ga, IP67 

  240g 

  O2, CO, H2S, LEL 

  801206900004 
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RPB PX4 Air 

Lettvekt portabel batteridrevet åndedrettsvern. Med høy effektivt filtersystem så sørger enheten for at luften du puster inn er ren for partikler. 
LED system som gir informasjon om viftehastighet og alarm i tilfelle det dukker opp. Fleksibelt og praktisk design som sørger for at enheten er 
komfortabel under bruk. Batteriet holder inntil 13 timer på en enkelt ladning. 

  03-901-EUUK Standard utgave 

  03-901-FR-EUUK Beregnet til sveising og sliping 

  03-955 PX4 ekstra batteri 
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Forfilter PX4 partikkel Gnistfanger PX4 partikkel 

Forfilter til PX4 for partikkelfilter Høyeffektivt HEPA filter til PX4. 

  03-981 10stk 

Partikkelfilter PX4 

Gnistfanger til PX4 

  03-982   03-985 

Forfilter PX4 gass Gnistfanger PX4 gass 

Forfilter til PX4 for gassfilter Gassfilter til PX4, A2P3. 

 

  03-991 10stk 

Gassfilter PX4 

Gnistfanger til PX4 gassfilter 

  03-992 

  A2P3 

  03-955 
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RPB Radex 2 brukere 

RPB Radex luftfilter er et robust og allsidig filter med eksepsjonell filtreringskapasitet. Med 6 trinns filtrering så fjerner filteret fuktighet, lukt 
og partikler ned til 0,5um fra tilført trykkluft, som gir deg ren pusteluft. Med sitt solide ytre og stødig twist-lock størttesystem for vegg og 
gulv. Tilkobling for 2-6 samtidige brukere. Kan tilkobles GX4 gass monitor system. 

RPB Radex 6 brukere 

 2 brukere  04-900 

 6 brukere  04-906 
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Filter Radex Filter Radex 

Hovedfilter til Radex trykkluftfilter. Automatisk dreneringssystem som kan på-
kobles Radex. 

  AFC100 

Dreneringsenhet 

Hovedfilter med filterholder til Radex trykk-
luffilter. 

  APF3100   04-924 

Mikrofilter Radex Forfilter Radex 

Mikrofilter som sørger for filtrering helt ned 
til 0,01um. 

CEJN trykkluftslanger i forskjellige lengder. 

  04-925 

Slanger 

Forfilter til Radex trykkluffilter. 

  04-927 

  Trykkluftslange CEJN 

 7,5m  04-322-25 

 15m  04-322-50 

 30m  04-322-100 
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RPB C40 regulator RPB C40 brannklassifisert 

Enkel trykkluftregulator. 

RPB standard regulator 

  03-502   03-502-FR   03-102 
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Lik som 03-502 men med brannklassifise-
ring. 

Premium trykkluftregulator med tempera-
turkontroll. Senk temperaturen med inntil 
29°C eller hev den med inntil 18°C, juster 
luftstrøm etter behov enkelt med vribryter.. 



RPB GX4 gass monitor 

Med RPB GX4 gass monitor kan du være helt trygg på at pusteluften er helt ren og fri for farlige gasser. Enheten har i dag tilgjengelig 3 gass 
moduler som kan tilkobles, og en fjerde tilkobling for fremtidig oppgradering. 
Med smart tilkobling og skybasert tjeneste kan du overvåke pusteluften i sanntid med en tilkoblet enhet. Sensorene er prekalibrerte fra fab-
rikk slik at bytte av sensor gjøres enkelt på stedet. 

  08-400-G GX4 gassmonitor base enhet 
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Gass sensorer GX4 gass monitor 

Gass sensorer for tilkobling til GX4 gass monitor. Disse kommer  
prekalibrert fra fabrikk for enkelt bytte på stedet. 

Alarm til GX4 gass monitor 

Alarm system for tilkobling GX4 gass monitor, få lyd og lys alarm 
om nivåene overstiger sensor nivåene. Med 15m kabel for å sette 
alarmen høyt eller i nærheten av arbeidsområde. 

 CO  10ppm  08-420-01 

 CO 5ppm  08-420-02 

 H2S 10ppm  08-420-03 

 O2 19,5-23%  08-420-04   08-436 
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RPB NOVA 3 hodesett 

Brukere av RPB Nova 3 hevder at dette er letteste og mest komfortable hodesettet for tung industribruk som de noen gang har brukt. Med sin 
unike padding i hjelmen så oppleves hodesettet som lett med mindre trykk på nakken. Med kassett system for linser så heves produktiviteten 
med inntil 45 minutt spart hver dag. Hver kassett har en ytre linse og 5 riv av linser for hele tiden ha god sikt under bruk. Med patentert  indre 
linse system for enkelt bytte uten å måtte tilpasse til en pakning. Alle deler til hodesettet NOVA 3 gjøres enkelt med en umbrakonøkkel som 
hele tiden oppbevares i hjelmen. 

  NV3-711-50 
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RPB Z4 med ansiktsforsegling 

RPB Z4 hodesett med integrert ansiktsforsegling. Automatisk  
blending på sveiseglass grad 1.1.1.1. Beskyttelsesglasset under har  
grad 5 for bruk til f.eks sliping. 

RPB Z4 med skulderkappe 

RPB Z54 hodesett med skulderkappe. Automatisk blending på  
sveiseglass grad 1.1.1.1. Beskyttelsesglasset under har  grad 5 for 
bruk til f.eks sliping. 

  15-010-11-CE   15-010-21-CE 
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Kommunikasjon 

Kommunikasjonssystem for tilkobling til Z-Link, Z4 og T-Link  
hodesett. Må tilkobles separat radiosystem. 

Vision lys 

Lys for tilkobling til Z-link, Z4 og T-link hodesett. Settet inkluderer 
batterilader og batteri.  

  16-922   16-901 
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RPB Z-link hodesett med ansiktsforsegling 

Hodesett med integrert vernehjelm og øyebeskyttelse. Modellen er 
med integrert Tychem QC ansiktsforsegling. Komfortabel under bruk 
og gir god sikt . 

RPB Z-link hodesett med skulderkappe 

Hodesett med integrert vernehjelm og øyebeskyttelse. Modellen 
kommer med Zytec FR skulderkappe. Komfortabel under bruk og gir 
god sikt . 

  16-010-12-CE   16-010-21-CE 
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Z-Link klart visir Z-link visir 5 

Visir til Z-link med antidugg og antiripe Visir til Z-link med DIN5. 

  16-810   16-810-IR5 

Z-Link visir speil tonet Z-Link visir smoke 

Visir til Z-Link med speil tone, antidugg. Visir til Z-link med smoke farge, antidugg og antiripe. 

  16-810-MT   16-810-ST 
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RPB T-Link hodesett 

RPB® T-Link®  er systemet for malere. Det er laget for å jobbe med og ikke mot deg! T-Link's Tyvek dress er sikkert festet I hodesettet slik at 
det aldri vil blåse seg over hodet ditt. Med myk padding og god hodestøtte sørger dette for høy komfort og balansert vekt, slik at hodesettet 
føles lettere og eliminerer presspunkter på hodet. 

  17-010-12-S-CE, med Tychem 2000 og integrert hjelm 

  17-010-13-S-CE med Tychem 4000 S og integrert hjelm 

  17-110-12-CE med Tychem 2000 og integrert skallehjelm 

  17-110-12-S-CE med Tychem 2000 S og integrert skallehjelm 

  17-110-13-S-CE med Tychem 4000 S og integrert skallehjelm 
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Z4 slange trykkluft 

Z4 slange for tilkobling til trykkluftregulator 
03-102 eller 03-502 med klimakontroll. 

PX4 slange 

NOVA 3 slange for tilkobling til trykkluftre-
gulator 03-102 eller 03-502 med klimakon-
troll. 

NOVA 3 slange 

Z4, NOVA 3, Z-Link og T-Link slange for 
tilkobling til PX4 vifteenhet. 

  04-833   04-837   NV2021B 
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Z-Link sveisevisir RPB Øreklokker 

Sveisevisir for å feste til Z-Link hodesett, integrert med 
ADF linse med optisk gradering 1.1.1.1. DIN 4 og  
justerbar DIN 9-13. Øreklokker som passer til T-link og Z-Link hodesett. 

  16-670 

  NRR 28dba 

  18-533 

NOVA 3 hodelys NOVA 3 kommunikasjon 

Hodelys som kan monteres direkte på NOVA 3 hodesett 

uten noen modifikasjoner. Lysstyrke på opptil 650 lu-

mens og lystid på inntil 4 timer pr lading. 

Mikrofon og høyttaler for tilkobling til NOVA 3 hodesett. 

Enkel trykk og snakk med støykanselerende mikrofon. 

Må tilkobles radio. 

  09-502-G   09-903 
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Løfteslynger produseres etter EN 1492-1. 
Våre løfteslynger er produsert med dobbelt lag polyester og har 2 stk forsterkede festeøyer. 
Sikkerhetsfaktoren er 7:1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IRUDEK er en av Spanias største produsenter og leverandør av PPE utstyr, de har sin virksomhet over hele verden. Her har vi 
et utvalg av løftestropper som dekker behovet til mange bedrifter. 
 

LØFTESLYNGER  
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ESL1—1000kg løfteslynge ESL2—2000kg løfteslynge 

Løfteslynge med 1000kg kapasitet, sikkerhetsfaktor på 
7:1. 

Løfteslynge med 2000kg kapasitet, sikkerhetsfaktor på 
7:1. 

 EN1492/2  

 Andre lengder på forespørsel    

 303710000002  2m 

 303710000003  3m 

 303710000004  4m 

 303710000005  5m 

 EN1492/2  

 Andre lengder på forespørsel    

 303710100003  3m 

 303710100004  4m 

 303710100005  5m 

 303710100006  6m 

ESL3—3000kg løfteslynge ESL4—4000kg løfteslynge 

Løfteslynge med 3000kg kapasitet, sikkerhetsfaktor på 
7:1. 

Løfteslynge med 4000kg kapasitet, sikkerhetsfaktor på 
7:1. 

 EN1492/2  

 Andre lengder på forespørsel    

 303710200004  4m 

 303710200005  5m 

 303710200006  6m 

 303710200007  8m 

  EN1492/2 

 5m  303710300005 

 6m  303710300006 

 8m  303710300007 
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 Arbeidsbelysning  
 
God arbeidsbelysning er veldig viktig under arbeid innendørs og utendørs når det er mørkt. 
 
I denne delen av katalogen så har vi arbeidslys fra GloForce og Streamlight, utvalget presentert er bare en liten del av de  
produktene vi kan levere i denne kategorien. 
 
Alle lys vi fører er primært på batteri, slik at man ikke behøver å tenke på ledninger og strømtilgang med det første.  
Lysene kan enkelt flyttes mellom rom uten å dra med seg mange ledninger. 
 
Det er alt fra de små enkle lysene som gir utmerket punkt-belysning til store «lyskastere» som gir flombelysning over et større 
område. 
 
Er det belysning du er ute etter men du finner ikke det riktige lyset her, ta kontakt så kan ser vi sammen på det enorme  
utvalget at lys fra Streamlight. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meget gode batteridrevne arbeidslys som dekker behovet til enkelt og avansert bruk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med fokus på profesjonell belysning så har Streamlight et enormt utvalg. De dekker behovet til den helt enkle bruker til den 
mest kravstore som skal flombelyse en fjellside. Løsningene er primært batteridrevne og er dermed veldig fleksible på  
bruksområde. Utvalget i katalogen representerer bare en liten del av produktene som Streamlight har tilgjengelig. 
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Eye-Light + Eye-Light sugekopp 

Arbeidslys med magnetisk svanehals og fot, oppladbart 
via USB.  

Sugekopp som skrus på Eye-light, for innfesting på glatte 
flater. 

 IP65, IK10, 1000lm, 6000K  

 3,5 timer 100%    

 7 timer 50%  

 120° lysvinkel  

 Ladetid ca. 3t ved 5V 2A  

 GLFM8    GLFES 

Eye-Light klemme R4000 

Klemme som skrus på Eye-light, for innfesting i plater, 
bord o.a. 

Oppladbart arbeidslys, hele 4000lm og 120° lysvinkel. 
Avtagbare batteri. 

  GLFEC 

 IP65, 4000lm, 6500K, 120°  

 2 batteri og lader    

 7+ timer 100%  

 14+ timer 50%  

 28+ timer 25%  

 GLF40R2  
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Vulcan 180 Flombelysning 

Robust bærbart lys for de tøffeste miljøer, IPX7 sertifi-
sert med vanntett ned til 1m og dropptestet på 2m.  
Lyser opptil 548m på full styrke, batteri varighet fra 
5,75t—16t etter lysstyrke, 

Avansert portabelt lys hvor lyset kan løftes med inte-

grert teleskopstang for å heve lyset opp i luften. Står 

støtt i vindstyrker opp til 64km/t. Kraftig lys på inntil 

5300lm og 410m spredning. 

 IPX7 vanntett 1m : 30min  

 Dropptest 2m    

 Lystid høy styrke 5,75t, 548m  

 Lystid lav styrke 16t, 296m  

 Vekt. 1,12kg  

 44302  

 IP67 støvtett, vanntett 1m : 30min  

 Justerbar opp til 182cm, 11,33kg vekt    

 Lystid høy styrke 4t 5300lm  

 Lystid medium styrke 9t 2500lm  

 Lystid lav styrke 18t 1300lm  

 45671  

Flombelysning II Survivor—ATEX 

Ekstremt lys med 18 integrerte LED lamper, inntil 

10.000lm lysstyrke. Batteritid fra 2t-11t etter lysnivå. 

Kan og brukes direktekoblet med strøm. Roterende 360° 

hode og kroker på føtter for oppheng. 

Lys med 41.000 candela som trenger gjennom røyk, 

175lm og 8 timer lystid. Kan bruke både oppladbare  

Li-Ion batteri eller 4 stk AA batteri. Praktisk klipp-on for å 

feste til lommer/klær. 

 IPX7 vanntett 1m : 30min  

 Digitalt display som viser lysstyrke.    

 Justerbart lysnivå:  

 100% - 80% - 60% - 40% - 20%  

 Vekt på 6,1kg  

 46001  

 IP66  

 ATEX    

 Uknuselig polykarbonat linse  

 Lystid 8t-20t etter lysstyrke  

 Vekt 388gr.  

 90562  
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Dualine 3AA— ATEX Dualine 2AA 

Lyset har integrert spot og flombelysning, ene lampen 
lyser fremover og den andre ned mot bakken. Lys-
lengden er inntil 171m på spot og 18m flom. Spot eller 
flom brukes sammen eller hver for seg. 

Lyset har integrert spot og flombelysning, ene lampen 

lyser fremover og den andre ned mot bakken. Lys-

lengden er inntil 111m på spot og 17m flom. Spot eller 

flom brukes sammen eller hver for seg. 

 IPX7 vanntett 1m : 30min  

 Dropptestet 2m    

 ATEX  

 Lystid fra 9t—18t etter lysstyrke  

 Vekt 193gr  

 68755  

 IPX4 begrenset vanntett  

 Dropptestet 2m    

 ATEX Sone   

 Lystid fra 15t—24t etter lysstyrke  

 Vekt 111gr, integrert magnet i ende  

 67754  

Bandit PRO Stylus—ATEX 

Robust hodelampe med lavprofil konstruksjon, laget for 

nært arbeid med god spredning på lys for å dekke et 

større område nær arbeidsområdet. Dette gir mindre 

skygger under arbeid og dermed et mer komfortabelt 

arbeidslys. 

ATEX godkjent lys i pen størrelse for god punktbelysning. 

Punktlyset har en rekkevidde på 24m med en lystid på 

inntil 24t. Praktisk for bruk i områder der behov for stor 

lampe ikke er tilstede og man trenger god punkt-

belysning i nærområdet. 

 IPX4 begrenset vanntett  

 Dropptestet 2m    

 Lystid full styrke 4,5t 180lm  

 Lystid lav styrke 21t 35lm  

 Vekt ca. 46gr  

 61716  

 IPX4 begrenset vanntett  

 ATEX    

 Dropptestet 2m  

 Lystid 24t med 11lm og 140candela  

 Vekt 31gr  

 65082  
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 Arbeidsklær  
Det finnes arbeidsklær til alle mulige arbeidssituasjoner, hvilken type som passer til deg må dere kartlegge. Er det krav til slitestyrke, vann-
tetthet, flammehemmende, synlighet osv. 

Klær blir produsert etter forskjellige standarder, her er en oversikt over de mest vanlige med en kort beskrivelse, fullstendig beskrivelse av 
standardene finner dere her https://www.snickersworkwear.no/protective-standards 

 

PVU – Personlig verneutstyr 

Det overordnede formålet med forordningen for personlig verneutstyr (PVU) er å definere regler for utstyr som er designet 
og produsert for å brukes eller holdes av en person som beskyttelse mot en eller flere risikoer for vedkommende helse eller 
sikkerhet. 

 

  IEC 61482-2 - Vernetøy mot termiske risikoer knyttet til en lysbue 

IEC 61482-2 definerer kravene til klær som skal beskytte mot termiske risikoer knyttet til en elektrisk lysbue. Slike klær tilhø-
rer risikokategori III, som definerer klar brukt i høyrisikoområder, og som er sertifisert for å forhindre annengrads forbren-
ning ved en elektrisk lysbue (overslag). 

 

EN 1149-5 - Vernetøy elektrostatiske egenskaper 

EN 1149-5 angir krav til egenskaper for materialer og utforming for vernetøy med elektrostatiske egenskaper. Dette vernet-
øyet er designet for å unngå risikoen for gnistdannelse når for eksempel en albu eller et kne stryker langs en vegg eller lik-
nende overflate/gjenstand. Dette er helt avgjørende når man arbeider med brennbare materialer som gass eller bensin.  

 

EN 14116 – Vernetøy mot flammerz 

EN 14116 definerer egenskapene til vernetøy for arbeidere som utsettes for sporadisk og kort kontakt med åpen ild uten 
annen termisk risiko. Dette er en «lettere» versjon av EN 11612, og den er relevant som plagg som ikke har lange ermer og 
ben, samt for tilbehør som luer, strikkeluer, finlandshetter, sokker, underbukser og liknende.  

 

EN ISO 11612 - Vernetøy – bekledning til beskyttelse mot varme og flammer 

EN 11612 inneholder krav til klær som skal beskytte mot varme og/eller flammer (gjelder ikke beskyttelse for brannmenn og 
sveisere). Standarden indikerer beskyttelse mot antennelse fra ulike varmekilder: (A) begrenset flammespredning, A1 overfla-
teantenning og A2 kantantenning iht. testmetode ISO15025; (B) termisk konveksjon og åpen ild iht. testmetode ISO9151; (C) 
strålevarme iht. testmetode ISO6942; (D) sprut fra smeltet aluminium iht. testmetode ISO9185; (E) sprut fra smeltet jern iht.  
testmetode ISO9185; og (F) kontaktvarme (strykejern, varmeplate osv.) iht. testmetode ISO12127 -1. Plagg som er sertifisert 
iht. EN 11612 skal brukes sammen med annet vernetøy som oppfyller kravene i EN 11612.  

 

EN 13034 - Vernetøy mot flytende kjemikalier 

EN 13034 definerer kravene til klær som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier. Den er rettet mot yrker og situa-
sjoner der brukeren relativt enkelt kan forflytte seg fra det farlige miljøet og raskt ta av seg plagget. Typiske yrker inklu derer 
sjåfører av drivstofftrailere og serviceteknikere som av og til håndterer smøremidler, syrer osv. For mer krevende miljøer de r 
risikoen er høyere må det brukes plagg som gir bedre beskyttelse.  

ARBEIDSKLÆR  
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 EN ISO 11611 - Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser 

EN 11611 spesifiserer kravene til materialenes egenskaper og utforming for klær som skal beskytte mot varme, flammer og 
ved sveising. Standarden kan leses som sveiseversjonen av EN 11612, og den definerer beskyttelse mot antenning fra  
forskjellige varmekilder, for eksempel åpen ild, sprut av smeltet jern og kontaktvarme. I tillegg vil plagg som er sertifiser t i 
samsvar med EN 11611 beskytte mot termisk stråling fra lysbuen og minimere muligheten for elektrisk støt fra kortvarig og 
utilsiktet kontrakt med strømførende ledere. 

 

 EN ISO 20471 – Synlighetsklær 

EN ISO 20471 spesifiserer krav til klær som kan gi et synlig signal om en persons tilstedeværelse. Den inkluderer krav til fa rge 
og reflektering samt minimumsflater og fordelingen av fluorescerende og reflekterende materialer. Normen omfatter tre  
forskjellige klasser, der klasse 3 har størst synlighet.  

 

 EN 343 - Verneklær mot regn 

EN 343 spesifiserer prestasjonsevnen og kravene til klær som beskytter mot regn og damp. Normen definerer bestandigheten 
mot vanngjennomtrengning i plaggets materiale og sømmer, samt vanndampbestandighet. Begge har tre klassifiseringer  
– 1, 2 og 3 – der klassifisering 3 angir best prestasjonsevne. 

 

 EN 342 - Verneklær mot kulde 

EN 342 spesifiserer kravene og prestasjonsevnen til klær som er designet for å beskytte kroppen mot nedkjøling i kalde  
omgivelser. Det er mulig å sertifisere både enkeltplagg og et fullt antrekk som består av flere lag.  

 

EN 14404 - Knebeskyttelse 

Denne standarden omfatter størrelse, kraftfordeling, motstand mot gjennomtrenging og brukertest av kneputer.  

Type 2, Nivå 1 Pålitelig knebeskyttelse for håndverkere med mobilt arbeidsmiljø som omfatter jevnlig kneling for å utføre 
jobben. Designet for å beskytte knærne mot småstein, spiker og andre små gjenstander opp til 1 cm på hardt og flatt under-
lag. 

Type 2, Nivå 0 Effektiv knebeskyttelse for håndverkere må arbeide knestående innendørs iblant. Designet for å beskytte  
knærne på flatt underlag.  
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Snickers vanntett skalljakke kl. 2 

Vanntett, slitesterk skalljakke med høy synlighet som beskytter mot varme og flamme, antistatiske og lysbuefarer. Laget av komfortabelt og 
slitesterkt materiale.  

  EN ISO 20471 kl.2, EN ISO 11612, EN 13034, EN ISO 11611 kl. 1, EN 1149-5 

    EN 343, IEC 61482-1-2, IEC 61482-1-1 

  XS—XXXL 

  13606695 
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Snickers Isolert hettejakke kl. 3 Snickers softshell jakke kl. 3 

En vannavstøtende, isolert High-Vis  
arbeidsjakke øker sikkerheten på høyrisiko-
områder. Høy lysbueklassifisering og isolert 
konstruksjon gir personlig beskyttelse under 
farlige og kalde forhold.  

Denne beskyttende arbeidsbuksen som  
verner mot varme, flamme, lysbue og er 
antistatiske. Videre sikrer formsydde ben og 
KneeGuard-kneputelommer utmerket  
beskyttelse, komfort og holdbarhet.  

    EN ISO 20471 kl.3, EN ISO 11612 

  EN 13034, EN ISO 11611, EN 342 

  EN 1149-5, IEC 61482-12 og –1-1 

  XS—XXXL 

  11636695 

Snickers arbeidsbukse kl. 2 

Vind-og vannavstøtende softshell-jakke 
med høy Arc Rating-verdi som gir god  
beskyttelse og utmerket synlighet i tøffe 
høyrisikomiljøer. I tillegg leveres jakken 
med børstet innside for ekstra varme/
komfort.  

    EN ISO 20471 kl.3, EN ISO 11612 

  EN 1149-5, IEC 61482-12 og –1-1 

  XS—XXXL 

  12606695 

    EN ISO 20471 kl.2, EN ISO 11612 

  En ISO 11611, EN 14404 

  EN 1149-5, IEC 61482-12 og –1-1 

  Normal: 42—64 

  63606695 

Snickers arbeidsbukse kl. 1 Snickers arbeidsbukse 

Arbeidsbukse med normal passform og god 
synlighet i farlige arbeidsmiljøer. Buksen er 
designet for å gi beskyttelse og komfort, 
strategisk kombinert med bevegelsesfrihet 
og fleksibilitet.  

Genser som kombinerer god komfort og et 
uformelt uttrykk med utmerket synlighet og 
beskyttelse. Fungerer perfekt både som  
mellom- og ytterlag.  

  EN ISO 20471, EN ISO 11612 

    EN ISO 11611, EN 14404 

  EN 1149-5, IEC 61482-1-1 

  Normal: 44—64 

  63769566 

Snickers genser kl. 1 

Arbeidsbukse med normal passform, serti-
fisert til å beskytte mot elektrisk lysbue. 
Vernebuksen har innebygd varme- og  
flammebeskyttelse og har antistatiske 
egenskaper.  

  EN ISO 11612, EN ISO 11611 

    EN 14404, EN 1149-5, IEC61482-1-1 

  Normal: 44—64 

  63869500 

  EN ISO 20471 kl.1, EN ISO 11612 

    EN 1149-5, IEC 61482-1-2 og -1-1 

  XS—XXXL 

  28699566 
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Snickers vanntett skalljakke kl. 3 Snickers H-v vanntett skallbukse 

Vanntett skalljakke med varmeforseglet 
refleks gir god synlighet i farlige arbeids 
miljøer. Jakken er lagd for daglig bruk med 
områder for firmaprofilering, og den gir 
pålitelig arbeidskomfort og fleksibilitet.  

Moderne softshell jakke som kombinerer 
synlighet, god passform og slitesterk kom-
fort med avansert funksjonalitet. Jakken er 
vindtett og vannavstøtende - et godt valg 
året rundt.  

  EN ISO 20471 kl.3, EN 343 

  XS—XXXL 

  13305558 Oransje/grå 

  13306658 Gul/grå 

  13306695 Gul/navy 

Snickers High-vis Softshell kl. 3 

Vanntett skallbukse i synlighet laget for å 
gi komfort og fleksibilitet slik at du er  
forberedt på det meste. Buksen sørger for 
slitestyrke, sertifisert synlighet og vann-
beskyttende egenskaper.  

  EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 

  XS—XXXL 

  65305558 Oransje/grå 

  65306658 Gul/grå 

  65306695 Gul/navy 

  EN ISO 20471 kl. 3 

  XS—XXXL 

  12305558 Oransje/grå 

  12306658 Gul/grå 

  12306695 Gul/navy 

Snickers High-vis Softshell kl. 2/3 Snickers uforet jakke 

Moderne softshell jakke som kombinerer 
synlighet, god passform og slitesterk kom-
fort med avansert funksjonalitet. Jakken er 
vindtett og vannavstøtende - et godt valg 
året rundt.  

Vanntett skalljakke med varmeforseglet 
refleks gir god synlighet i farlige arbeidsmil-
jøer. Jakken er lagd for daglig bruk med 
områder for firmaprofilering, og den gir 
pålitelig arbeidskomfort og fleksibilitet.  

 EN ISO 20471 kl. 3 (kl. 2 på XS—L)  

 Damefasong    

 XS—XXXL  

 12375558 Oransje/grå  

 12376658 Gul/grå  

 12376695 Gul/navy  

Snickers vanntett skalljakke kl. 3 

Ufôret arbeidsjakke designet med slite-
sterkt stretchmateriale for god bevege-
lighet i daglig bruk. Den er designet spesi-
elt for å gi komfort og fleksibilitet til arbeid 
som omfatter mye bevegelse.  

    XS—XXXL 

  15490404 Svart 

  15490904 Hvit/svart 

  15495804 Grå/svart 

  15499504 Navy/svart 

 EN ISO 20471 kl. 3 (kl.2 på XS-S)  

 EN 343    

 Damefasong  

 XS—XXL  

 13475558 Oransje/grå  

 13476658 Gul/grå  
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Snickers Flexiwork+ arbeidsbukse Snickers Allround Arbeidsbukse 

Softshell stretchbukse ideell til krevende 
utendørsbruk. Buksen er designet til å gi 
pålitelig vann- og vindbeskyttelse, og den 
kombinerer sikkerhet og arbeidskomfort når 
man utfører intensivt arbeid.  

Behagelig arbeidsbukse med høy synlighet 
iht. Klasse 2 med smal passform for daglig 
bruk. Beregnet for optimal jobbkomfort og 
sikkerhet i situasjoner med dårlig sikt.  

 EN 14404 

 Normal størrelse: 44—58 

 69403739 Grønn 

 69400467 Svart/Gul 

 69405695 Blå/Navy 

Snickers Allroundwork Hi/Vis bukse 

Bukse med smal passform for lette til  
vanlige miljøer. Full-stretch-materiale og 
mykt stoff gir bevegelsesfrihet og ekstra 
komfort. Hylsterlommer gir praktisk opp-
bevaring av verktøy og utstyr.  

EN 14404  

Normal størrelse: 40—70    

62410404 Svart  

62410904 Hvit  

62415804 Grå/svart  

62419504 Navy/svart  

 EN ISO 20471 kl.2, EN 14404 

 Normal størrelse: 40—70 

 62435504 Oransje/svart 

 62436604 Gul/svart 

 62436695 Gul/navy 

Snickers Litework Arbeidsbukse Snickers Allround 37,5 Fleece  

Lett arbeidsbukse med god stretch for hardt 
arbeid under varme forhold. Elastisk og  
hurtigtørkende materiale for bedre  
bevegelsesfrihet og ekstra komfort. 

Hettejakke i fleece, designet for bevegelses-
frihet i kalde omgivelser. Fleecefôret gir 
varme under kalde forhold, og den fleksible 
normale passformen gir bevegelighet og 
komfort selv når man arbeider intensivt. 

  EN 14404—gjelder bukse 

    Normal størrelse: 40—70 

  62080404 svart 

  Normal størrelse: 44—64 

  61080404—Shorts svart 

Snickers Flexiwork Fleece  

Fleecejakke til daglig bruk i kalde om-
givelser. Jakken kombinerer varme og  
arbeidskomfort med fleksibilitet og har 
37.5®-teknologi som gir avkjølende  
komfort i varmere omgivelser.  

    XS—XXXL 

  80040400 Svart 

  80043700 Grønn 

  80045600 Blå 

  80045800 Grå 

 XS—XXXL  

 80410404 Svart    

 80411804 Grå/svart  

 80413904 Grønn/svart  

 80415604 Blå/svart  

 80419504 Navy/svart  
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Snickers Protecwork regn PU Kl 3 Snickers High-Vis vest klasse2 

Flammehemmende regnjakke med høy  
synlighet som holder deg tørr og synlig i våte 
forhold. For optimal ytelse leveres  
jakken med ekstra ventilasjon øverst på 
ryggen, hjelmkompatibel hette. 

Allsidig verktøyvest lagd for daglig bruk på 
jobben. Verktøyvesten har slitesterk og  
pålitelig verktøyoppbevaring med masser av 
alternativer for praktisk oppbevaring.    EN ISO 20471 kl. 3, EN ISO 14116 

    EN 1149-5, EN 343 

  XS—XXXL 

  82616695 

Snickers Verktøyvest 

Smart design på jobben. Lett men  
slitesterkt refleksvest med glidelås og  
patenterte MultiPockets ™.  

  EN ISO 20471 kl. 2 

  S/M, L/XL, XXL 

  91536600 Gul 

  91535500 Oransje 

  XS—XXXL 

  42500404 

Snickers Knepute Snickers Knepute D3O lite 

Kneputer designet for avansert knebeskyttel-
se ved arbeid på knærne. Den lette designen 
og fleksible konstruksjonen er ideell for å 
redusere belastningen på knærne.  

Prøv dette elastiske beltet i høy kvalitet med 
en særpreget spenne i rødmetall. Utformet 
for komfort under arbeidet med et moderne 
snitt.  

  Passer til Snickers bukser 

    EN 14404 type 2, nivå 1 

  91100604 

Snickers Ergonomisk belte 

Kneputer designet til avansert knebe-
skyttelse ved arbeid som krever at man 
står mye på knærne. D30®-materialet er 
utmerket til å lindre smerte ved daglig bruk 
og gir utmerket støtbeskyttelse. 

  Passer til Snickers bukser 

    EN 14404 type 2, nivå 1 

  91121400   90250400 
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VINSTRA KJELEDRESS PROFIL 

Kjeledress med strikk i liv, glidelås i front 
med klaff, gjennomgrep, stikklommer,  
tommestokklomme, brystlommer, to lår-
lommer og mobillomme. 

VINSTRA JAKKE PROFIL 

Bukse i profilserien har lårlommer, stikk-
lommer, baklommer med klaff, mobillomme 
og tommestokklomme. Innvendige kne-
lommer. Refleks i bise.  

VINSTRA BUKSE PROFIL 

Jakken i profilserien har fold i rygg, stikk-
lommer, brystlommer og mobillomme. 
Glidelås med klaff i front. Trykknappregule-
ring rundt håndledd og liv. Refleks i bise.  

  Størrelse: 44—64  

  213150159 

  Størrelse: 44—64 

  212150159 

  Størrelse: 42—64 

  211150159 
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BERGSET REGNJAKKE BERGSET REGNBUKSE 

Flammehemmende PU/PVC regnjakke med 
to frontlommer med klaff. Hette med snor, 
dobbel stormklaff med glidelås og knapper. 
Id-kortlomme. Trykknapper i ermer. Refleks 
på ermer og magE. OBS! Stor i størrelsen 

Kjeledress offshore med glidelås, metall-
knapper og klaff i front, fold i rygg, stikk-
ommer, baklommer,brystlommer og strikk i 
liv.  

    EN20471 kl.3 

  EN343 Klasse 3, 1 

  EN14116 Index 1 

  Str. S—XXXXL 

  262605338 

OFFSHORE KJELEDRESS 

Flammehemmende PU/PVC regnbukse 
med seler. Tommestokklomme høyre side, 
trykknapper i siden og nederst i bein.  
Refleks på bein. Åpninger for tilgang til 
hengelommer. 

    EN20471 kl.2 

  EN343 Klasse 3, 1 

  EN14116 Index 1 

  Str. S—XXXXL 

  264605338 

    EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1  

  EN 1149-5 

  Str. S—XXXXXXL 

  213332810 

OFFSHORE VINTERKJELEDRESS OSEBERG MUD JAKKE 

Kjeledress offshore med glidelås, metall-
knapper og klaff i front, fold i rygg, stikklom-
mer, baklommer, brystlommer og strikk i 
liv.Refleks over skuldre, på arm og nede på 
bein. 

    EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1  

  EN 1149-5 

  Str. S—XXXXL 

  123339110 

Vattert, flammehemmende jakke. Glidelås i 
front med klaff. Brystlomme med klaff og 
borrelås, to frontlommer med klaff og bor-
relås. Mobillomme, innvendig lomme. Av-
tagbar hette. Refleks nede over skuldre og 
på ermer. 

    EN343 Kl. 3,1 

  EN14116 index 1 

  Str. S—XXXXL 

  025769120 
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OFFSHORE KJELEDRESS MED GLIDELÅS OFFSHORE KJELEDRESS MED KNAPPER 

Kjeledress offshore med glidelås, metallknapper og klaff 
i front, fold i rygg, stikklommer, baklomer,brystlommer 
og strikk i liv.  

Kjeledress med fold i rygg, stikklommer, knelommer, 
baklommer, brystlommer, strikk i liv og metallknapper 
med klaff i front. Refleks over skuldre, på arm og nede 
på bein. 

  EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 

  EN 1149-5 

  Størrelser: XS—XXXXXXXL  

  213332820 

  EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 

    EN 1149-5 

  Størrelser: XS—XXXXXXXL  

  113332820 

JAKKE OFFSHORE FLAMMEHEMMENDE  BUKSE OFFSHORE FLAMMEHEMMENDE 

Jakke offshore med fold i rygg, glidelås med klaff i front, 
brystlommer, blyantlomme venstre arm. 

Bukse offshore med elastikk bak i linning, knelommer, 
stikklommer, baklommer og tommestokklomme.  

  EN 531 

  Størrelser: 46—64 

  112002820 

  EN 531 

  Størrelser: 46—64 

  111032820 
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GRUA KJELEDRESS FLAMMEHEMMENDE  GRUA JAKKE FLAMMEHEMMENDE 

Flammehemmende kjeledress med fold i rygg, strikk i liv, 
glidelås i front med klaff, gjennom-
grep. Tommestokklomme, brystlommer, lårlommer, 
mobillomme og baklommer.   

Flammehemmende jakke med fold i rygg, stikk-ommer, 
brystlommer, Id-kortlomme og mobillomme. Glidelås 
med klaff i front. Borrelåsregulering rundt håndledd og 
liv. Refleks i bise. 

  EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1  

  EN ISO 11611 klasse 2 

  EN 1149-5, IEC 61482-1-2 klasse 1 

  Størrelse: 44—64 

  213152880 

  EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1  

    EN ISO 11611 klasse 2 

  EN 1149-5, IEC 61482-1-2 klasse 1 

  Størrelse: 44—66 

  212152880 

GRUA BUKSE FLAMMEHEMMENDE GRUA HÅNDV.BUKSE FLAMMEHEMMENDE 

Flammehemmende profilbukse med stikklommer,  
knelommer, lårlomme, baklommer med klaff, mobil-
lomme og tommestokklomme. Refleks i bise.  

Flammehemmende håndverksbukse med stikklommer i 
front, hengelommer, baklommer, dob-
bel tommestokklomme plassert over sidesøm på buksen. 
Lårlomme venstre side med mobillomme, lårlomme 
høyre side med ID-kortlomme, knelommer og feste for 
hammerholder.  

  EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1  

    EN ISO 11611 klasse 2 

  EN 1149-5, IEC 61482-1-2 klasse 1 

  Størrelse: 44—66 

  211152880 

    EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 

  EN 1149-5, IEC 61482-1-2 klasse 1 

  Størrelse: 44—66 

  211752880 
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ODDA KJELEDRESS 100% BOMULL ODDA JAKKE 100% BOMULL 

Kjeledress med fold i rygg, strikk i liv, glidelås i front med 
klaff, gjennomgrep og stikklommer. Tommestokklomme, 
brystlommer, lårlommer, mobillomme og baklommer. 
Knelommer.  

Jakken med fold i rygg, stikklommer, brystlommer,  
id-kortlomme og mobillomme. Glidelås med klaff i front. 
Trykknapper for regulering rundt håndledd og liv.  
Refleks i bise.  

  Størrelser: 46—66 

  213152480 

  Størrelser: 44—66 

  212152480 

ODDA BUKSE 100% BOMULL ODDA HÅNDVERKSBUKSE 100% BOMULL 

Bukse med stikklommer, knelommer, lårlomme, bak-
lommer med klaff, mobillomme og tommestokklomme, 

Innvendige knelommer. Refleks i bise.  

Håndverksbukse med stikklommer i front, hengelommer, 
baklommer, dobbelt tommestokklomme plassert over 
sidesøm på buksen. Lårlomme venstre side med mobil-
lomme, lårlomme høyre side med ID-kortlomme, kne-
lommer og feste for hammerholder . 

  Størrelser: 44—66 

  211152480 

  Størrelser: 44—66 

  211752480 
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DREVSJØ HÅNDVERKSBUKSE DREVSJØ STRETCH HÅNDVERKSBUKSE 

Håndverksbukse med stikklommer i front, hengelommer, 
baklommer, dobbelt tommestokklomme plassert over 
sidesøm på buksen. Lårlomme venstre side med mobil-
lomme, lårlomme høyre side med ID-kortlomme, kne-
lommer og feste for hammerholder.  

Håndverksbukse i stretch med stikklommer i front, 
hengelommer, baklommer, dobbelt tommestokklomme 
plassert over sidesøm på buksen. Lårlomme venstre side 
med mobillomme, lårlomme høyre side med innvendig 
ID-kortlomme, knelommer og feste for hammerholder. 

  Størrelser: 44—66 

  411350881 

  Størrelser: 44—66 

  411750998 

DREVSJØ HÅNDVERKSBUKSE 4-VEIS STRETCH MOELV HÅNDVERKSBUKSE 4-VEIS STRETCH 

Håndverksbukse med paneler i 4-veis stretch som gjør 
buksa utrolig behagelig i bruk. Buksa har stikklommer i 
front, hengelommer, baklommer, dobbel tommestokk-
lomme plassert over sidesøm på buksa. Lårlomme venst-
re side med mobillomme, knelommer og feste for ham-
merholder.  

Håndverksbukse i full stretch som har en utrolig god 
bevegelsesfrihet og komfort. Med bomull og viscose på 
innsiden, er buksa myk og behagelig mot huden. Meter-
varen har også den egenskapen at den slipper ut fukt fra 
kroppen, slik at buksa føles kjølende og holder seg tørr. 
Buksa har stikklommer i front, hengelommer og innven-
dige knelommer i original Cordura® med 2-veis stretch, 
baklommer med klaff, feste for hammerholder på begge 
sider og dobbel tommestokklomme plassert over 
sidesøm. Lårlomme venstre side for mobiltelefon.  

  Størrelser: 44—66 

  611350998 

  Størrelser: 44—66 

  711350983 
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ACLIMA X-WARM POLO 

Aclima X-Warm er et meget varmt undertøy 
og ullfrotté-kvaliteten har 100% merinoull i 
løkkene mot kroppen. På utsiden er den 
flammehemmende fiberen Kanekaron. Den-
ne kombinasjonen er testet ut av profesjo-
nelle brukere som forsvaret over lengre tid.  

ACLIMA X-WARM LONGS 

Aclima X-Warm er et meget varmt undertøy 
og ullfrotté-kvaliteten har 100% merinoull i 
løkkene mot kroppen. På utsiden er den 
flammehemmende fiberen Kanekaron. Den-
ne kombinasjonen er testet ut av profesjo-
nelle brukere som forsvaret over lengre tid.  

ACLIMA X-WARM BALAKLAVA 

Aclima X-Warm er et meget varmt under-
tøy og ullfrotté-kvaliteten har 100% meri-
noull i løkkene mot kroppen. På utsiden er 
den flammehemmende fiberen Kanekaron. 
Denne kombinasjonen er testet ut av profe-
sjonelle brukere som forsvaret over lengre 
tid.  

  EN 14116 3/5H/60 

  EN 14058 1,1,x,x,x 

  70% Merino ull & 30% Modakryl. 

  Str. S—XXL 

  132492860 

  EN 14116 3/5H/60 

  EN 14058 1,1,x,x,x 

  70% Merino ull & 30% Modakryl. 

  Str. S—XXL 

  131422860 

  EN 14116 3/5H/60 

  EN 14058 1,1,x,x,x 

  70% Merino ull & 30% Modakryl. 

  029932860 
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ASAFETY.NO 

Skoene i denne katalogen er bare en veldig liten del av det utvalget vi kan levere, har dere spesielle behov utover det som er 
her så finner vi løsninger for dere. 
 
Arbeidssko/vernesko finnes i flere varianter, med forskjellige egenskaper og ikke minst prisklasser. 
Ved valg av skotøy så er det viktig å kartlegge hvilke behov man har og hvilke kriterier som er viktig for deg som skal bruke 
dem. 
 

Hvilken type risiko møter du?  
•Fallende gjenstander  
• Klemskader  
• Gjennomtrengning av spisse gjenstander (spikertrampsåle)  
• Kutt • Belastninger på rygg og skjelett  
• Statisk elektrisitet  
• Elektrisk støt  
• Kulde  
• Varme  
• Glatte underlag  
• Vann/fuktighet  
• Olje/kjemikalier 
 
Alle arbeidssko er tydelig merket med hvilke egenskaper de har for å beskytte deg, det som er viktig er du vet hva disse  
merkingene betyr og kan ta et valg basert på dette. Husk at selv om en sko er godkjent etter «alle» standarder så betyr ikke 
dette at skoen passer din fot. Sko kommer i forskjellige kvaliteter og dermed grad av komfort selv om standardene er oppfylt. 
 

Gjeldende Europeiske normer  
EN ISO 20344  Prøvingsmetoder for fottøy  
EN ISO 20345  Vernefottøy (tåvernhette 200 Joule)  
EN ISO 20346  Beskyttende fottøy (tåvernhette 100 Joule)  
EN ISO 20347  Arbeidsfottøy (uten tåvernhette)  
EN ISO 13287  Prøvingsmetode for bestemmelser av sklimotstand  
EN ISO 13832  Fottøy som beskytter mot kjemikalier  
EN ISO 17249  Fottøy som beskytter mot kjedesager  
EN ISO 12568  Krav og prøvemetoder for tåvernhetter og sålegjennomtrengningsvern  
EN 50321   Elektrisk isolerende fottøy for bruk i lavspenningsinstallasjoner  
EN 13832   Fottøy mot kjemikalier og mikrobiologiske farer 
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Basis merking av sko og klasser  
Dette er standard merking som skal være med på alle vernesko eller arbeidssko. 

Klasse 1 - Fottøy av lær eller tilsvarende materiale Klasse 2 – Vanntett fottøy i hel gummi eller plast 

Kategori/merking Vernefottøy Kategori/merking Vernefottøy 

SB Basiskrav EN ISO 20345 tåvernhette 200 J SB Basiskrav EN ISO 20345 tåvernhette 200 J 

S1 SB + antistatisk + energiabsorberende hæl + lukket 
hælkappe + oljebestandig 

S4 SB + antistatisk + energiabsorberende hæl, oljebe-
standig 

S2 S1 + vannavstøtende lær S5 S4 + spikertrampsåle + mønstret yttersåle 

S3 S2 + spikertrampsåle + mønstret yttersåle     

Kategori/merking Arbeidsfottøy Kategori/merking Arbeidsfottøy 

01 Basiskrav EN ISO 20347 + antistatisk + energi- 
absorberende hæl + lukket hælkappe 

04 Basiskrav EN ISO 20347 + antistatisk + energiabsor-
berende hæl 

02 01 + vannavstøtende lær 05 04 + spikertrampsåle + mønstret yttersåle 

03 02 + spikertrampsåle + mønstret yttersåle     

Tilleggstester og merking av fottøy  
Produsent kan utføre flere tester på produkter og dermed ytterligere merke de med andre symbol som forteller oss hvilke 
andre egenskaper produktet har. Denne merkingen føres da opp etter basismerkingen på produktet 
 
En sko kan ha basisgodkjenningen S3 og videre så har produsenter foretatt tillegg test SRC som er for sklihemmende fottøy. 
Skoen blir da merket med S3 SRC. 
 

Her er en oversikt over tillegg tester med deres merking  
P - Beskyttelse mot penetrering  
(spikertrampsåle) Minimumskrav: 1100 Newton. Brukes blant annet innen bygg og anlegg. Fottøy merket S3 og S5 har også 
spikertrampsåle. 
 
E - Energiabsorberende hæl  
Minimumskrav: 20 Joule For bruk på harde underlag, gir også redusert belastning ved fall fra stiger, samt en viss beskyttelse 
mot vibrasjoner. Fottøy i kategori S1 til S5 og O1 til O5 har energiabsorberende hæl. 
 
A - Antistatiske egenskaper  
Minimumskrav: Motstand mellom 100 KΩ - 1000 MΩ Minimerer oppbygging av statisk elektrisitet slik at gnister ikke oppstår, 
gir også en viss beskyttelse dersom faren for elektrisk støt ikke er fullstendig eliminert. Håndtering av drivstoff og antennelige 
kjemikalier. Fottøy i kategori S1 til S5 og O1 til O5 er antistatisk. 
 
C - Elektrisk ledende egenskaper  
Minimumskrav: Motstand≤100 KΩ Minimerer elektrostatisk oppbygging ved å avlede elektrostatiske utladninger på kortest 
mulig tid for å unngå at gnister antenner brannfarlig damp eller støv. Områder med eksplosjonsfare, kjemisk industri,  
håndtering av sprengstoff. NB! ESD (electrostatic discharge) fottøy kan være antistatisk, men er testet iht. andre normer  
(eks. EN 61340-4-3). Her testes summen av alle ledende komponenter fra topp til tå. ESD fottøy beskytter følsomt elektronisk 
utstyr mot statisk elektrisitet. 
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WRU - Vannavstøtende overdel  
Minimumskrav vanntett i 1 time, også krav til overdelens evne til å absorbere fuktighet. WRU er et krav i kategoriene S2 og S3. 
 
WR - Vanntett fottøy  
Fottøy med overdel av lær og vanntett membran som GoreTex. Under våte arbeidsforhold anbefales primært vanntett fottøy i 
gummi eller plast. 
 
CI - Kuldeisolerende fottøy  
Minimumskrav: Test -20°C. Vinterbruk, næringsmiddelindustri 
 
HI - Varmeisolerende fottøy  
Minimumskrav: Test 150°C, max stigning 22°C etter 30 min. Støperier, smelteverk, asfaltarbeid. 
 
HRO - Varmebestandig såle  
Minimumskrav: Test 300°C Støperier, smelteverk, sveising. 
 
M - Metatarsalbeskyttelse  
Polstring som beskytter vristen mot fallende gjenstander. Gruvedrift, steinarbeid 
 
AN – Ankelbeskyttelse 
Minimumskrav: 20 Kn Gruvedrift, steinarbeid 
 
CR - Motstand mot kutt, overlær  
Minimumskrav: ≥2,5 (index) Gruvedrift, steinarbeid 
 
SRA - Sklihemmende egenskaper på standard keramisk gulv ved rengjøring med vann + rengjøringsmiddel  
Friksjonskoeffisient hæl ≥0,28 Friksjonskoeffisient fotblad ≥0,32 EN 13837 
 
SRB - Sklihemmende egenskaper på stålgulv innsatt med glycerin smøremiddel  
Friksjonskoeffisient hæl ≥0,13 Friksjonskoeffisient fotblad ≥0,18 EN 13837 
 
SRC = SRA + SRB 
EN 13837 Sklihemmende fottøy reduserer muligheter for å skli, men er ingen garanti mot fall. For utendørs bruk i ujevnt ter-
reng kan et grovt sålemønster forhindre et fall og på snø og is anbefales å bruke brodder eller pigger. 
 
FO - Oljebestandig såle  
(Gjelder kun arbeidsfottøy, for vernefottøy inngår oljebestandig såle som et standard krav) 
 
Elektrisk isolerende fottøy  
Isolerende fottøy brukes for beskyttelse mot elektrisk støt. Klasse 00: For bruk i installasjoner med spenning opp til 500 V a. c. 
eller 750 V d. c. Klasse 0: For bruk i installasjoner med spenning opp til 1000 V a. c. eller 1500 V. d. c. EN 50321, spesielle krav til 
merking. 
 
ESD-godkjenning  
Statisk elektrisitet oppstår gjennom friksjon og kontakt med og separasjon av materialer. Finnes overalt. En person som går 
over gulvet kan lade seg opp til flere 1000 volt. Statisk elektrisitet kan ødelegge følsomme elektroniske komponenter og utstyr, 
i enkelte tilfelle er 29-50 Volt nok. ESD soner kalles EPA (ESD protected area) og spesielle tiltak må iverksettes. Aktuelle bran-
sjer: Elektronikkindustri, sykehus, bilindustri, IT-bransjen, plast-industri. ESD = Electrostatic Discharge = elektrostatisk utlad-
ning. EN 61340. ESD fottøy beskytter følsomt elektronisk utstyr, sammen med øvrig utrustning. 

 
 



Toe Guard Storm Toe Guard Rush 

Storm vernesko i glatt skinn og bred pass-
form for optimal komfort. Antistatisk og 
oljebestandig PU yttersåle, vernetå for  
ekstra holdbarhet. Tåhette og spikertramp-
beskyttelse i stål sikrer maksimal  
beskyttelse.  

Flash vernestøvel er produsert i glatt skinn 
og har en bred passform for optimal kom-
fort. I tillegg kommer støvelen med en anti-
statisk og oljebestandig PU yttersåle. Tå-
hette og spikertrampbeskyttelse i stål sikrer 
maksimal beskyttelse.  

  S3 SRC 

    Str. 36—48 

  TG80245 

Toe Guard Flash 

Toe Guard Rush metallfri sandal med  
sporty, lettvekt og ventilerende design. 
Yttersålen er antistatisk og oljebestandig 
PU såle med TPU for ekstra stabilitet. TPU 
støtfangeren gjør den mer egnet for tøffe 
miljøer. Innersålen er avtagbar og med en 
fukttransporterende, antibakteriell funk-
sjon. Kompositt vernetupp og spikertramp, 
ESD-godkjent.  

  S1P SRC 

  Str. 36—48 

  TG80450 

  S3 SRC 

  Str. 36—48 

  TG80265 

Toe Guard Boulder Airbox Low 

Boulder gummistøvel er lett og holdbar. 
Motstandsdyktig mot mineraler, vegeta-
bilske oljer, desinfeksjonmiddel og ulike 
kjemikalier.  

Vernesko i pustende og slitesterkt multi-
fiberteknisk Matryx. Massedemper  
teknologi, Quick snøresystem, tåhette i  
aluminium og K-sole. 

  S5 SRC 

    Str. 36—48 

  TG80295 

Matryx Low 

Vernesko i vannavvisende semsket skinn, 
sideventilering i Geox såle. Quick snøre-
system, tåhette i aluminium og K-sole. 

  S3 SRC 

    Str. 35-48 

  701.176219 

  S3 HRO SRC 

    Str. 35-48 

  701.176201 
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ALBA&N GAUSTA VERNESKO ALBA&N DOVRE VERNESKO 

Vernesko i lær og tekstil med 3D funksjons 

fôr som gir god ventilasjon. Vernetå og spi-

kertrampsåle i stål. Anatomisk og antistatisk 

innersåle. Oljebestandig yttersåle i to-

komponent PU/PU med ekstra tå-forsterker. 

Vernesko i vannavisende og fullnarvet kvali-

tetslær. Vernetå og spikertrampsåle i stål. 

3D-innerfòr for ekstra god ventilasjon og 

fukttransport. Mellom og yttersåle i to-

komponent PU for god demping og slitestyr-

ke.  

  S3 SRC 

  Str. 36—48 

  15109 

SIXTON KENTUCKY VERNESKO 

Verneskolett i lær og tekstil med 3D funk-

sjons fôr som gir god ventilasjon. Vernetå 

og spikertrampsåle i stål. Anatomisk og 

antistatisk innersåle. Oljebestandig ytterså-

le i to-komponent PU/PU med ekstra tå-

forsterker. 

  S3 SRC 

  Str. 36—48 

  15130 

  S3 SRC 

  Str. 38—48 

  5202214 

SIXTON ILLINOIS VERNESKO SIXTON ARENA VERNESANDAL 

Verneskolett i vannavisende og fullnarvet 

kvalitetslær. Vernetå og spikertrampsåle i 

stål. 3D-innerfòr for ekstra god ventilasjon 

og fukttransport. Mellom og yttersåle i  

to-komponent PU for god demping og  

slitestyrke.  
Engangs sko overtrekk. 

  S3 SRC 

  Str. 38—48 

  5202315 

SKO OVERTREKK 

Vernesandal i fullnarvet kvalitetslær.   

Vernetå og spikertrampsåle i stål. 3D-

innerfôr for ekstra god ventilasjon og 

fukttransport. Mellom- og yttersåle i  

to-komponent PU for god demping og  

slitestyrke. 

  S1P SRC 

  Str. 36—48 

  5209703 

  Forpakning 100stk/pose 

  41*15cm 

  05961 
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ALBA&N VIGRA VERNESKO COFRA HATA VERNESKO 

Metallfri vernesko i sort semsket kvalitetslær 

og blå mønstret cordura. Anatomisk, anti-

statisk og fukttransporterende innersåle og 

fôr som gir ekstra god ventilasjon. Spiker-

trampsåle i kevlar og vernetå i kompositt. 

Energiabsorberende og ekstra myk yttersåle 

i PU og forsterket tåhette. 

 S1P SRC 

 Str. 36—48 

 15103 

Metallfri vernemokkasin i vannavvisende 

"LORICA" materiale. Vernetå i kompositt 

og APT spikertrampsåle. "SANY-DRY" anti-

bakterielt funksjonsfôr gir bedre ventila-

sjon og transport av fuktighet. Meget myk 

og sklisikker yttersåle i to-komponent PU. 

  S3 SI SRC 

 Str. 36—48 

 15208 

NORA VERNEGUMMISTØVEL POLLY XPOWER VERNESTØVEL 

PVC/Nitrilstøvel med stål vernetå og spiker-

trampsåle. Egner seg godt for landbruk, 

tåler de fleste syrer. God passform. 

Pelsfôret skaftetøvlett med stål vernetå, 

tekstil spikertramtsåle og ekstra tå 

forsterker. Powerpoint demping i såle. 

  S5 

  Str. 36—48 

  05772 

Atlas AB 822 XP 

Ekstremt behagelig og lett Polyurethane 

(PU) støvel med 100% metallfri kompositt 

vernetå og spikertrampbeskyttelse i tekstil. 

Kuldeisolerer ned til – 40 ° C. Europeisk 

produsert støvel i meget god kvalitet.   

Selvrensende sålemønster med svært god 

sklisikkerhet og demping. Innleggssåle 

medfølger. 

  S5 CI SRC 

  Str. 36—49 

  10760 

  S3 SRC 

  Str. 37—49 

  05193 
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Her finner du diverse produkter som er gode å ha som håndverker, servicetekniker, redningspersonale eller andre 

lignende arbeidsoppgaver. 

 

 

 

 

 

Har et enormt utvalg av produkter med spesialitet på lommeverktøy i ulike format og kategorier, her har vi valgt de 

produktene som er mest mulig rettet mot våre kunders arbeidsoppgaver. Er det er Leatherman produkt du ønsker, 

men som ikke står nevnt her i katalogen ta kontakt så ordner vi det. 

 

 

 

 

 

 

En rekke suverene smøre- og rensemiddel med Teflon for lang holdbarhet og topp smøreevne under alle forhold.  
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Leatherman RAPTOR Leatherman Z-REX 

Dette er et multiverktøy spesielt utviklet for 

ambulanse- og redningspersonell. I en kritisk 

situasjon på et ulykkessted er det viktig med 

riktig og solid verktøy for å kunne arbeide 

effektivt. Raptor har en innfellbare bandasje-

saks i rustfritt stål. Øvrige verktøy er: belte-

kutter, ring kutter, linjal, nøkkel til oksygen-

tank og glassknuser i karbid. 

Dette er et multiverktøy spesielt utviklet for 

ambulansepersonell og andre som arbeider 

med førstehjelp. Skeletool® RX har de  

viktigste verktøyene når du må reagere 

raskt; blant annet vindusknuser og kniv med  

serratert egg. Kniven er tilgjengelig når  

verktøyet er lukket, og kan enkelt åpnes med 

én hånd. RX har en stor bitsholder, som 

blant annet passer med den medfølgende 

karbid - glassknuseren. 

 LM831740  Raptor m/ taske svart 

 LM831742  Raptor m/ taske svart 

 LM832163  Raptor m/taske beige 

 LM832338  Raptor m/taske rød 

Leatherman SKELETOOL RX 

Dette er et multiverktøy spesielt utviklet for 

brann-og redningspersonell.  Z-REX har fire 

viktige verktøy for enhver som arbeider 

med redning: beltekutter, glassknuser, 

oksygentank nøkkel og ¼” hex - bit holder. 

Beltekutter er utskiftbar, og kan vendes 

eller erstattes om nødvendig. Verktøyet 

ligger meget godt i hånden. 

 LM831648  Z-Rex,MOLLE Sort 

 LM832309  Skeletool RX Rescue  BL 

 LM832310  Skeletool RX Rescue  ES 

LeathermanCRUNCH Leatherman SURGE 

Dette er et kraftig multiverktøy med en sterk 

gripetang. Crunch har femten verktøy, hvor 

den kraftige, låsbare gripe tangen er det 

som er unikt for dette multiverktøyet. Tang-

en kan gripe om rør opptil 2,5 cm i diameter. 

I tillegg kommer den med verktøy som kniv, 

avbiter - og wirekutter og skrutrekker i ulike 

størrelser. Crunch passer perfekt til de litt 

tøffere jobbene, og spesielt der du trenger 

en god tang.  

Dette er et solid multiverktøy med en ekstra 

stor tang med smal spiss, som gjør at du 

enkelt kommer til trange plasser hvor det 

ellers kan være vanskelig å komme til med 

tang. Super Tool 300 er enkelt å bruke med 

hansker; verktøyene er lette å vippe ut på 

grunn av de kraftige og store utfresningene. 

Den utskiftbare avbitertangen er enkel å 

bytte ut selv ved behov. Med sine mange 

ulike funksjoner, er Super Tool et verktøy for 

proff - segmentet.  

 LM68010181N  Crunch ES 

 LM68010183N  Crunch BL 

Leatherman SUPER TOOL 300 

Dette er en skikkelig verktøykasse av et 

multiverktøy. Surge har en kraftig tang, et 

lengre knivblad og låser som er enkle å 

betjene. Fire av verktøyene kan åpnes fra 

utsiden, slik at du får rask tilgang til de 

verktøyene du bruker mest. Surge kommer 

også med en bladveksler, som vil si at man 

enkelt kan bytte blad på sagen (passer med 

T - blad) eller diamant-/trefilen. 

 LM830165  Surge m/taske stål ES 

 LM830167  Surge m/taske stål BL 

 LM831334  Surge m/taske sort ES 

 LM831333  Surge  MOLLE sort ES 

 LM831148  ST300 m/taske stål ES 

 LM831149  ST300 m/taske stål BL 

 LM831151  ST300 m/taske sort ES 

DIVERSE  
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Weldtite Multispray TF2 Weldtite Lithium grease TF2 

Weldtite Teflonspray TF2 er en effektiv spray 

for smøring av bevegelige deler. Den inne-

holder TEFLON ® som er et registrert vare-

merke eid av Chemours .Teflon reduserer 

friksjon og opptaket av smuss/støv, og virker 

vannavstøtende.  

Smøreolje som inneholder TEFLON ®. Brukes 

til smøring av bevegelig deler og til  

beskyttelse not rust.  

 WE03015  Spray 400ml 

Weldtite smøreolje TF2 

Lithium fett med utmerket smøreevne. 

Reduserer slitasje, hemmer korrosjon og er 

ekstremt vannavstøtende. Spesielt egnet 

for bruk på alle type maskinlager.  

 WE03004  Grease TF2 100gr  WE03047  Smøreolje 100ml 

Weldite avfettingsmiddel sitrus Weldite avfettingspray sitrus 

Vannbasert avfetting som passer ypperlig til 

tøffe rengjøringsjobber. Kan brukes med 

klut, børste eller i et bad for å enkelt fjerne 

fett og olje. Ikke brennbart.  

 WE03022  Avfettingsmiddel 1L 

Vannbasert avfetting i spray som passer 

ypperlig til tøffe rengjøringsjobber. Kan 

brukes for å enkelt fjerne fett og olje fra 

overflater. Ikke brennbart.  

 WE03002  Avfettingspray 400ml 
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 Kursoversikt  
Her er en oversikt over de mest vanlige kursene vi kan tilby. 
Normalt så kan vi komme til dere og holde kurs i stedet for  
at dere sender ansatte på lang reisevei for å delta på kurs. 
 
Har dere andre behov enn det som er nevnt her så ta kontakt  
så ser vi hva som kan la seg ordne, vi har kontakter over hele Norge. 
 
Se vår nettside www.asafety.no for utfyllende beskrivelse av kursene. 
 

• Arbeid i høyden/fallsikring  
Grunnleggende opplæring i fallsikring i henhold til Forskrift og utførelse av arbeid FOR1357 samt vi kan tilpasse  
kurset til OLF113 ved behov. 
 

• Arbeid i trange miljø  
Hvordan foreta redning fra en kum, tank eller andre trange arbeidsmiljø? 
Faremomenter med gass? 
Forberedelser, hva må man ta hensyn til? 
 

• Varme arbeider – Norsk Brannvernforening  

Kurs i varme arbeider godkjent av Norsk Brannvernforening. 
Kurset er godkjent i Norden. 
 

• Anhukingskurs / Stroppekurs  
Bedriftstilpasset anhuker/stroppekurs 
Kurset skal gi deltakerne den opplæringen som behøves for å kunne utføre stropping, anhuking og signalgiving på en sikker og 
forsvarlig måte. Dette for å unngå skader på personell og ulykker på arbeidsplassen 
 

• Åndedrettsvern  

Generell bruk av åndedrettsvern, masker, filter og trykkluft. 
Hvordan fungerer et filter? 
Hva skal jeg tenke på før jeg bruker denne type utstyr, begrensninger og muligheter? 
 

• Førstehjelp  

Grunnleggende førstehjelp eller avansert førstehjelp med kanyler og sying av sår. 
Hva er ditt behov?  
 

• Hjertestarter kurs  
Kurs i bruk av hjertestarter godkjent av NRR Norsk Resuscitasjonsråd. 
Vår instruktør som er høyt utdannet innen akutt medisin holder kurs i bruk av hjertestarter. 
 

• Kompetent person fallsikringsutstyr EN365  
Dette kurset gir deg kunnskap til å utføre kontroll på fallsikring mykvarer som for eksempel, seletøy, falldemperliner, liner, tau 
o.l. Kurset er i henhold til EN365 som er gjeldende lovverk for å utføre kontroll på fallsikring. 
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 Serviceverksted  
Vi tilbyr årlig kontroll på fallsikringsutstyr som seler, liner fra alle produsenter vi er leverandør for, i tillegg til flere andre  
produsenter. 
 
Alt fallsikringsutstyr skal kontrolleres årlig av Kompetent Person som har opplæring i henhold til EN365. 
 

• Det skal utføres og dokumenteres årlig kontroll på utstyr, men unntak av spesialutstyr i forseglede kammer med mer. 
 

• Vi utfører kontroll av alle merker seletøy, liner, glidere med mer. 
 

• Spesialutstyr som f.eks fallblokker stilles det andre krav til kontroll, vi kan utføre kontroll på alle produkter i vår katalog. 
 
På vår nettside www.asafety.no finner du og informasjon om andre produsenter vi kan utføre service på fallblokker for. Her 
finner du også  
serviceskjema som skal fylles ut og legges ved produkt ved innsendelse til kontroll. 
 

 115 www.asafety.no 

SERVICEVERKSTED  

http://www.asafety.no


D
esign

 o
g u

tf
o

rm
in

g: E
xlevel A

S 

PRODUKTKATALOG  

ASAFETY AS  

Eggesbøvegen 33 

6092 Fosnavåg 

Norge 

post@asafety.no 

+47 920 11 067 

 


