
Covid-19 godkända

Munskydd 33,50kr/st
/250st

inkl. full-färgstryck

från

Munvisir Anti-Fog

Ansiktsvisir / skyddsvisir används för att skydda ögonen och 
ansiktet mot droppsmitta och kemiska faror. 

Erbjuder fullt skydd för ansiktet och en anpassad passform. 
Detta skydd kan även återanvändas vilket är både bra för  
plånbok och miljö.

Imskyddsbehandlad för att motverka imma på insidan.

Utan tryck.

200st 37kr/st

Covid-19 godkända & högkvalitativt munskydd i textil för 
flergångsbruk. Trelagers med ställbart näsband och justerbara 
öronband. Formsydda för bästa komfort. 

Tillverkade i 3 lager tätvävd bomull, godkända som klass 3 skydd 
för allmänheten för att främja gruppskydd på arbetsplatser, i 
butiker och allmänna utrymmen. 

Godkänd enligt CEN Workshop Agreement: CWA 17553. Snyggt 
och praktiskt transfertryck på sidan ger ett professionellt intryck, 
bra kvalité för att hålla många tvättar.

Testade enligt UNE 0065/2020 & CWA17553, 96% filtrering 
av aerosoler, 93% av partiklar.  Ej klassat som medicinteknisk 
utrustning. Kan tvättas i 60°C och går därför att återanvända, mer 
miljövänligt än engångsmasker.

Mindre antal trycks hos CTWO.

50st 62kr/st    •   100st 55kr/st    •   250st 48,50kr/st

Covid-19 godkända munskydd i textil för flergångsbruk. 
Enkellagers med justerbart näsband och elastiska öronband.

Tillverkade i en mix av polyester och polyamid, godkända som 
klass 3 skydd för allmänheten för att främja gruppskydd på 
arbetsplatser, i butiker och allmänna utrymmen. 

Godkänd enligt CEN Workshop Agreement: CWA 17553. Digitalt 
sublimeringstryck på hela framsidan ingår, möjliggör många olika 
designer och färger.

Testade enligt UNE 0065/2020 & CWA17553, 96% filtrering 
av aerosoler, 93% av partiklar.  Ej klassat som medicinteknisk 
utrustning. Kan tvättas i 60°C och går därför att återanvända, mer 
miljövänligt än engångsmasker.

Trycks externt.

100st 37kr/st    •   250st 33,50kr/st    •   500st 32kr/st

Detta munvisir är utformat för att begränsa spridningen av 
bakterier från en användares mun och näsa till dess omgivning. 
Munvisiret är väl lämpat för arbetare i en rad miljöer, till 
exempel sjukvård, matservering, tandvård, skönhetsvård & 
butiksarbete mm. Även utformat för att förhindra imma som är 
vanligt på heltäckande visir, det är även lättare och bekvämare 
att bära hela arbetsdagar pga dess slimmade utformning. 
Designat för flergångsbruk, desinficeras/rengörs med lämpliga 
desinficeringsmedel. 

Utan tryck.

50st 89,50kr/st    •   100st 79,50kr/st    •   250st 78,50kr/st  

Ansiktsvisir / Skyddsvisir

Munskydd Textil Premium
Covid-19 godkänd

Covid-19 godkänd

Munskydd Textil Basic

Välj vilket
MUNSKYDD

som passar 
dig bäst!


