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H Y G I E N E G R U P P E N

Hygienegruppen er totalleverandør til nærings-
middelindustri på renhold, renholdsutstyr, 
akvakulturgodkjente desinfeksjonsmidler, 
rengjøringsprodukter, smøremidler, førstehjelps-
utstyr, miljøsikring, kvalitets- og prosjektledelse, 
revisjon, kursing og veiledning.

Vi har lang erfaring og opererer i mange ulike 
segmenter av næringsmiddelindustrien, hvilket 
kommer våre kunder til gode.

Vår styrke er vår brede kompetanse, og vi ønsker 
stadig å lære mer og utvikle oss sammen med 
våre kunder. Gode holdninger til service og 
kvalitet er en integrert del av alt vi gjør og alt det 
vi planlegger å gjøre. 

Gjennom å opprettholde et aktivt kvalitetssystem 
sikrer vi at vi kan tilby trygge og nyskapende 
tjenester til våre kunder. Kvalitetssystemet skal 
også hjelpe oss til å avdekke avvik og være et 
verktøy for å hjelpe oss til å stadig forbedre oss. 
For å kvalitetssikre at vi oppnår enhetlig og riktig 
kvalitet foretar vi årlige internrevisjoner.

Riktig kvalitet og den beste service er to av de 
viktigste elementene for å tilfredsstille kundenes 
behov, og for å måle Hygienegruppen sin innsats. 
At vi setter stolthet i vårt arbeid er også viktig for 
å bestemme vår økonomiske og 
kommersielle suksess. 

Ansatte med høy kompetanse og lang erfaring fra renholds-
bransjen, kjemibransjen, samt fra kvalitetsarbeid innen nærings-
middelindustrien gjør HYGIENEGRUPPEN til din profesjonelle 
samarbeidspartner innen hygiene.
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Vi vektlegger god kommunikasjon og samar- 
beider tett med våre kunder for å nå vårt  
felles mål om å sikre produksjon av trygg mat.

Kokke & Serveringstjenester AS som er et av
HG sine datterselskap, tilbyr personell til
catering, event og restaurantbransjen i
Bergen. Med en stab på ca 200 har vi stor
kompetanse med hovedvekt på hovmestere,
servitører, kokker, sjåfører og bartendere. 



VEILEDNING
• GAP-analyse
• Prosjektledelse
• Kvalitetsledelse
• Deltakelse HACCP-gruppe 
• Årsakskartlegging 
• Implementering av internasjonale standarder

DOKUMENTASJON
• Internkontroll
 - Egenkontroll
 - IK-MAT
• HACCP-baserte styringssystemer
 - Utarbeidelse
 - Revisjon
 - Forbedring
• Validering
 - Etikett/varedeklarasjon
 - Styringstiltak (CCP, OPRP)
• Verifikasjon
 - Internrevisjon
 - Leverandørrevisjoner
 - Renholdsrevisjon

HYGIENEKONTROLL
• ATP 
• Totalkim/koliforme
• Listeria

KURS
• Hygiene & kvalitet
• Revisjon
• HACCP
• VACCP/TACCP 
• ISO/FSSC 22000
• Matkontaktmaterialer 
• Renhold & kjemihåndtering

Alle kurs kan skreddersys og tilbys
også bedriftsinternt. 

Besøk vår hjemmeside for årets kurskalender. 

Vi er stolt av å kunne tilby elektroniske forretnings- 
systemer og dataverktøy for kvalitetsledelse, 
internkontroll, HMS, risikoanalyse og beredskap.

Hygieneconsult AS bistår med kompetansestøtte i alle 
segmenter av næringsmiddelkjeden.  Vi skreddersyr løsninger 
som kundene er tjent med, og oppnår resultater på deres 
vegne gjennom god kommunikasjon og tett samarbeid.

(Ill.foto Shutterstock.com)

H Y G I E N E C O N S U LT  A S
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H G i Q U B E S

FAKTA OM SYSTEMET:
• Fire kjernemoduler
 - FSMS
 - Prosjekt og dokumentstyring
 - CRM og kontrakt håndtering
 - Personell håndtering

FORDELER:
• Microsoft teknologi
 - SharePoint
 - MS SQL
• Unik brukerinnlogging
• Skalerbar løsning
• Brukervennlig og mobilt grensesnitt
• Utviklet og satt opp av fagpersoner 
• Forenkler lagring, gjenfinning og rapportering 

av informasjon
• All dokumentasjon tilgjengelig på ett sted

Med HGiQS Food Safety Management System er du alltid 
oppdatert gjennom live overvåking og mobile sjekklister. 
Systemet er skalerbart og vokser med bedriften. 

Her snakker vi om fremtidens kvalitetssystem - i dag. 
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N Æ R I N G S M I D D E L R E N H O L D

VI RENGJØR DIN BEDRIFT
Renhold er noe av det viktigste som skjer på en 
bedrift som produserer næringsmidler. Med over 
15 års erfaring fra praktisk næringsmiddelrenhold 
vil Hygienegruppen alltid være et trygt valg som 
samarbeidspartner.  Vi er en godkjent rengjø-
ringsbedrift, og mange av våre renholdere har 
vært hos oss siden oppstarten.

RENHOLDSKOMPETANSE
Vi utfører i dag renhold over hele landet, både 
på kjøtt- og fiskeforedlingsbedrifter.  For å sikre 
at våre samarbeidspartnere hele tiden får den 
kompetanse som de er avhengig av, er det viktig 
å stadig øke kunnskapen til de som er ute og 
utfører renholdet. Vi kjører derfor en årlig samling 
for våre medarbeidere slik at vi får oppdatert dem 
på HMS, renholdsteknikk og rengjøringsmidler 
som brukes på aktuelle bedrifter.
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R E N H O L D S P L A N

En renholdsplan er et viktig arbeidsverktøy 
hvor renholderen til en hver tid har oversikt 
over hvilken type kjemi, samt blandings-
forhold og verneutstyr, som skal benyttes 
i arbeidet. Renholdplanene blir laget i 
samarbeid med kunden, og blir revidert 
ved endringer og behov.
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KOKKE- OG SERVERINGSTJENESTER AS

Kokke og Serveringstjenester (KOS) tilbyr bemannings-
tjenester til catering og restaurantbransjen. KOS leverer 
hovmestere, servitører, kokker,  bartendere, sjåfører og 
skreddersydde arrangementer sammen med våre kunder.

KOS samarbeider med mange av Bergens catering 
og eventselskap for å legge til rette for et perfekt 
arrangement for store og små anledninger.

KOS er daglig på oppdrag rundt om i Hordaland, i både 
små og store selskaper for våre kunder.
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En vesentlig nyvinning innen personlig ånde-
drettsvern - en kompakt og lett motorenhet med 
polstring rundt nakken, som kompletteres med 
den myke lavprofilmasken av silikon og gir frisk, 
ren luft, tilpasset hvordan du puster. Denne unike
metoden for personlig åndedrettsvern gir betyde-
lige fordeler for arbeidere i industrien.

•  Ergonomisk design: Kompakt, uten ledninger, 
kabler eller slanger som kommer i veien.

•  Patentert mikro-turbin-toroidalmotor gene-
rerer luftstrøm opp til 200 l/min med bare én 
bevegelig del.

•  Gir overtrykk inne i masken, med en innebygd 
trykksensor som justerer luftstrømmen for 
å hindre forurensning. Den filtrerte luften 
oppleves som kjølt og behagelig og gir ingen 
kondens i masken.

•  Pusteaktivert av/på-funksjon.

•  Designet for å fungere uten vedlikehold 
 i inntil tre år.

•  CleanSpace2™ maksimerer filterets levetid, 
ved at bare den luften du puster inn blir filtrert.

•  Enkle driftsmodi minimerer den tiden som 
kreves for opplæring,

•  Håndtering og rengjøring.
 - Enkel å tilpasse og bruke.
 - Hurtig og intuitiv skifting av filtre.
 - Lett å rengjøre, rask to-timers lading.
 - Inntil 11 timer* driftstid på én lading

• Filtre
 - Partikkel-/kjemi filter 
 - Enkle å tilpasse og skifte. CleanSpace2 ™ 
   har valgfrie forfiltre, designet for å forlenge  

 filterets levetid. Typisk plassert borte fra fare 
 kilden, og forlenger levetiden på filteret.
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F Ø R S T E H J E L P2

PH NEUTRAL
Øyeskylleløsning til ulykker med syrer eller baser. Flaskene er utstyrt 
med enkel skylletopp.

FORPAKNING:

200 ml

PH NEUTRAL DUO
Øyeskylleløsning til ulykker med syrer eller baser. Flaskene er utstyrt 
med DUO skylletopp som er ergonomisk utformet for å hjelpe til å 
åpne øyet slik at øyeskyllevæsken treffer øyet med en myk og jevn 
stråle. To stråler på hvert øye sikrer at væsken og fremmed-
legemer skylles ut.

FORPAKNING:

500 ml



ØYESKYLL DUO NATRIUMKLORID
Letthåndterlig flaske med sterilt øyeskyll med patentert DUO skylle-
topp som skyller begge øynene samtidig slik at man slipper å velge 
hvilket øye man vil redde. Inneholder 0,9 % Natriumklorid.

FORPAKNING:

500 ml

PLUM COMBIBOX
Plum Combibox som inneholder  1 x 500 ml pH Neutral DUO  og 1 x  500 ml Øyeskyll DUO. 

Begge flaskene er utstyrt med DUO skylletopp som er ergonomisk utformet for å hjelpe til å åpne 
øyet slik at  øyeskyllevæsken treffer øyet med en myk og jevn stråle.

QUICKSAFE® COMPLETE
QuickSafe® er en plasseringsvennlig løsning med et utvalg av de mest brukte førstehjelpsproduk-
tene samlet på ett sted. Transparent lokk med åpning i toppen gir god synlighet og oversikt over 
produktene, og beskytter mot støv og lignende. En smart og hygienisk løsning som sikrer rask og 
effektiv førstehjelp når uhellet er ute.

INNEHOLDER:
18 x QuickCool brann-gel   
1 x QuickStop kompressforbindingssett: 1 stk. 17 x 17 cm og 2 stk. 12 x 7,5 cm.
20x QuickClean sårrens
2x 500 ml Plum Øyeskyll  /  1x 200 ml pH Neutral  /  5x 20 ml QuickRinse øyeskyllampuller
1x QuickFix Elastic plasterrefill med 45 stk individuelt innpakkede plastre.



BS EXTRAFOAM
Alkalisk, klorholdig skumrengjøringsmiddel. Brukes til alle typer 
overflater for rengjøring i næringsmiddelindustrien, f. eks. kjøtt– og 
fiskeslakterier.  Fjerner hurtig og effektivt fett, proteiner o.l. Grunnet 
høyt klorinnhold og høy pH har produktet god bakteriologisk effekt. 
Produktet danner et stabilt skum. Bør ikke brukes på alkaliefølsom-
me metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse 
metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

3-5 % (3-5 dl. pr. 10 l. vann) 23 kg / 230 kg / 1150 kg

HG ALKASKUM CL
Effektivt alkalisk, klorholdig skumrengjøringsmiddel. Brukes til alle 
typer overflater for rengjøring i næringsmiddelindustrien, f. eks. kjøtt 
– og fiskeslakterier.  Fjerner hurtig og effektivt fett, proteiner o.l. 
P.g.a sin høye alkalitet og klorinnhold har produktet en god bakte-
riologisk effekt. Produktet danner et stabilt skum. Bør ikke brukes 
på alkaliefølsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt 
legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

3-5 % (3-5 dl. pr. 10 l. vann) 23 kg / 230 kg / 1150 kg

Kloralkal isk skum

Et av våre største satsingsområder er rengjøringsmidler til 
næringsmiddelindustrien. Kombinasjonen av vår kompetanse 
og brede sortiment av såpe og desinfeksjonsmidler gjør at vi 
sammen med deg kan sette opp riktig kjemi til de områdene 
som skal rengjøres. 

N Æ R I N G S M I D D E L K J E M I3
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HG ALKASKUM 32
Alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien. Effektiv for  fjerning 
av fett i kjøtt- og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller 
som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

3-5 %  (3-5 dl. pr. 10 l. vann) 23 kg / 230 kg / 1150 kg

HG ALKASKUM STERK
Sterkt alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien. 
Meget effektivt for fjerning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien, er 
også anvendelig som røykovnsrens. Bør ikke brukes på alkalie-
følsomme metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer 
av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann) 28 kg / 280 kg / 1400 kg

ECOCLEAN 104
Sterkt alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien.  
Meget effektivt for fjerning av fett og som røykovnsrens i kjøtt- 
og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som 
aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann) 15 kg / 300 kg / 1500 kg

BS UNIFOAM
Alkalisk skumprodukt for vask i næringsmiddelindustrien, spesielt for fjer-
ning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme 
metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

3-5 % (3 - 5 dl. pr. 10 l. vann) 22 kg / 220 kg / 1050 kg

RBI SAFE
Middels alkalisk vaskemiddel til manuell rengjøring i 
næringsmiddelindustrien.  

RBI Safe er utviklet til rengjøring innen næringsmiddelindustri som 
slakterier, fisk- og rekefabrikker, fjærkreindustri og bakerier. RBI Safe 
er sikker i bruk på stål, rustfritt stål, glass, aluminium, sink, kopper, 
plastikk og gummi. Kan brukes på rustfritt stål, aluminium, kobber 
og messing. Ved bruk på jernholdige metaller unntatt rustfritt stål vil 
rust oppstå etter skylling med vann.

DOSERING: FORPAKNING:

2%  (2 dl. pr. 10 l. vann) 
for normalt skitne flater.  

5% (5 dl. pr. 10 l. vann) 
for kraftig tilsølte flater.

5,35 kg / 26,75 kg

RBI MAX
Sterkt alkalisk skumprodukt  RBI Max er ideell for nedvask av vegger, 
prosessutstyr, bånd og  produksjonsutstyr generelt innen nærings-
middelindustrien.  Anbefales også brukt til generell rengjøring i 
landbruket, for  eksempel innvendig nedvask av driftsbygninger. 
Produktet  fjerner blod, slam, fiskerester, fett og proteinprodukter.
Må brukes med forsiktighet på sink, aluminium og tinn. 

DOSERING: FORPAKNING:

1-5 % (1-5 dl. pr. 10 l. vann) 5,5 kg / 27,5 kg

Alkal isk skum

hygienegruppen.no
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HG ALKA CIP CL PLUSS
Kloralkalisk CIP produkt. Effektiv som biofilmfjerner, for fettfjerning i 
rørsystemer, til kassevask o.l.

DOSERING: FORPAKNING:

1-10% (1-10 dl pr. 10 l. vann) 25 kg / 250 kg / 1250 kg

BS KRISTALFOAM
Surt skumprodukt til bruk i næringsmiddelindustrien. Brukes til ren- 
gjøring innen næringsmiddelindustrien, som kjøtt- og fiskeslakterier. 
Effektiv hvor forurensning med høyt proteininnhold skal fjernes. 

DOSERING: FORPAKNING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann) 24 kg / 1200 kg

BS SANICIP
Kloralkalisk CIP produkt. Effektiv som biofilmfjerner, for fettfjerning i 
rørsystemer, til kassevask o.l.

DOSERING: FORPAKNING:

1-10% (1-10 dl pr. 10 l. vann) 24 kg / 240 kg / 1200 kg

Surt skumrengjøringsprodukt

CIP Rengjøringsprodukter

MS Talbor / Br. Birkeland. (Foto: Scanfishphoto)

BS UNICIP
Sterkt  alkalisk CIP produkt. Effektiv til fettfjerning i rørsystemer, 
tanker og til kassevask. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller 
som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

0,5-4% (0,5-4 dl pr. 10 l. vann) 25 kg / 250 kg / 1250 kg

hygienegruppen.no
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HG ALKA CIP STERK
Sterkt alkalisk CIP produkt. Effektiv til fettfjerning i rørsystemer. Eg-
net for næringsmiddelindustri med høye fettkonsentrasjoner. trygg 
å bruke på alle typer overflater i rustfritt stål som finnes i nærings-
middelindustrien. Kan ikke brukes på lettmetalloverflater (aluminium, 
sink).

DOSERING: FORPAKNING:

1-3% (1-3 dl pr. 10 l. vann) 26 kg / 260 kg / 1300 kg

BS HORIZON
Sterkt alkalisk CIP produkt. Effektiv til fettfjerning i rørsystemer. Eg-
net for næringsmiddelindustri med høye fettkonsentrasjoner. trygg 
å bruke på alle typer overflater i rustfritt stål som finnes i nærings-
middelindustrien. Kan ikke brukes på lettmetalloverflater (alu., sink).

DOSERING: FORPAKNING:

1-3% (1-3 dl pr. 10 l. vann) 26 kg / 260 kg / 1300 kg

Hardanger Fiskeforedling AS

BS ACIP 
Kraftig surt lavtskummende rengjøringsmiddel. For sirkulasjonsren-
gjøring i næringsmiddelindustri (melk-, øl-,  mineralvannsproduksjon). 
Fjerner effektivt saltutfellinger fra hardt vann. Løser belegg i meieri- 
og bryggeriindustrien fra utstyr som pasteuriseringsapparater, 
fordampningsutstyr, rørledninger,  separatorer, tanker og annet 
prosessutstyr. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som 
aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

1-3% (1-3 dl pr. l. vann) 26 kg / 1300 kg

hygienegruppen.no
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LIFECLEAN
LifeClean er et desinfeksjonsmiddel som er basert på klordioksid. 
Produktet har et bredt bruksområde. Produktet er godkjent i henhold 
til EN-standarder for vegetative bakterier, virus, sopp, mykobakterier.
Godkjent av Statens Legemiddelverk, til Klinisk Helse, 
Næringsmiddelindustri og Akvakultur.

DOSERING: FORPAKNING:

1-5% 1, 5 og 25 l ferdig blandet 

25, 200 og 1000 liter 
i konsentrat

Desinfeksjonsmiddel

STERILFOAM
Skummende desinfeksjonsmiddel basert på hydrogenperoksid og 
pereddiksyre. Kun til profesjonelt bruk. Fjærkre- og fiskeforedlings-
anlegg, meieri- og bryggeriindustri. For ekstern des- infeksjon av gulv, 
vegger, skjærebord, fylle maskiner, transportbånd og annet utstyr. 
Produktet er effektivt mot alle typer av mikroorganismer som bakterier 
(gjelder også L. monocytogenes), gjær, sopp, sporer. 

DOSERING: FORPAKNING:

1-2 %  (1-2 dl. pr. 10 l. vann) 22 kg / 220 kg / 1100 kg

RBI BLEACH
Klorbasert CIP desinfeksjonsmiddel. Effektivt til varmevekslere på 
settefiskanlegg.

DOSERING: FORPAKNING:

1-5 %  (1-5 dl. pr. 10 l. vann) 27,5 kg / 275 kg

HYGI-DES
Surt lavtskummende desinfeksjonsmiddel til bruk i næringsmiddel- 
industrien, basert på eddiksyre, pereddiksyre og hydrogenperoksid.  
Desinfeksjonsmiddel til akvakulturanlegg og transportenheter. God-
kjent av statens legemiddelverk.

DOSERING: FORPAKNING:

0,5 – 4 % 
(avhengig av bruksområde) 

5,5 kg / 22 kg / 

220 kg / 1100 kg

HG KLOR DES
Klorbasert CIP desinfeksjonsmiddel. DOSERING: FORPAKNING:

1-5 %  (1-5 dl. pr. 10 l. vann) 20 kg

HG DES SKUM QA
Flytende nøytralt desinfeksjon produkt basert på kvartære 
ammoniumforbindelser 

DOSERING: FORPAKNING:

1-3 dl pr. 10 liter vann 20 kg / 200 kg / 1000 kg
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PRODUKTYPE:  Flytende, Klordioksid (ClO2 )
BRUKSOMRÅDE: Akvakulturanlegg, Transportenheter
VIRKETID:  5 minutter

GODKJENT AV STATENS LEGEMIDDELVERK MOT VIRUS, SPORER, 
BAKTERIER OG SOPP

L I F E C L E A N

PRODUKTYPE:  Flytende, oksiderende desinfeksjonsmiddel
BRUKSOMRÅDE: Akvakulturanlegg, Transportenheter
VIRKETID:  30 minutter

GODKJENT AV STATENS LEGEMIDDELVERK

H Y G I - D E S

AKVAKULTURGODKJENTE 
DESINFEKSJONSMIDLER

hygienegruppen.no
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HG ALKASKUM STERK
Sterkt alkalisk skumprodukt til vask i næringsmiddelindustrien. 
Meget effektivt til fjerning av fett i kjøtt- og fiskeindustrien, er også 
anvendelig som røykovnsrens. Bør ikke brukes på alkaliefølsomme 
metaller som aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse 
metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann) 28 kg / 280 kg / 1400 kg

ECOCLEAN 104 
Sterkt alkalisk skumprodukt til vask i næringsmiddelindustrien.  
Meget effektivt for fjerning av fett  og som røykovnsrens i kjøtt- og 
fiskeindustrien.  Bør ikke brukes på alkaliefølsomme metaller som 
aluminium, tinn, bly, sink samt legeringer av disse metallene.

DOSERING: FORPAKNING:

2-5 % (2-5 dl. pr. 10 l. vann) 15 kg / 300 kg / 1500 kg

Til  vask av røykeskap

Smedstuen Gård AS Smedstuen Gård AS
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Surt vaskemiddel t i l  f jerning av rust

RBI RUSTFJERNER
RBI Rustfjerner er et syrebasert industrielt vaskemiddel utviklet for 
fjerning av rust. RBI Rustfjerner kan benyttes på malte flater, plast, 
vinyl, epoxy og metallflater som er utsatt for rust / rustrenning.  
Tilfeldig bruk på galvaniserte flater er akseptabelt, men forsiktighet 
må utøves. Produktet er også velegnet til beleggfjerning i rør-
systemer, etc., samt fjerning av sement / betong.

DOSERING: FORPAKNING:

1:4 – 1:8 6,4 kg / 32 kg

HG RUSTVASK
HG Rustvask er et syrebasert industrielt vaskemiddel utviklet for 
fjerning av rust. Kan benyttes på malte flater, plast, vinyl, epoxy og 
metallflater som er utsatt for rust / rustrenning. Tilfeldig bruk på 
galvaniserte flater er akseptabelt, men forsiktighet må utøves. 
Produktet er også velegnet til beleggfjerning i rørsystemer, etc., 
samt fjerning av sement/betong.

DOSERING: FORPAKNING:

1:2 – 1:4 20 kg

Rengjøring av overf later som ikke tåler vann

ROCOL FOAM CLEANER
Bakteriedrepende skumspray til vask av overflater som ikke tåler 
vann.

DOSERING: FORPAKNING:

Brukes som den er 12 x 400 ml. sprayboks

HG ALCO DES
75% alkohol for desifisering av overflater og inventar. DOSERING: FORPAKNING:

Brukes som den er 1 l. triggerflaske / 5 l.
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OVERFLATEDESINFEKSJON - VÅTSERVIETTER 75% - ANTIBAC
Boks med 150 stk overflateservietter  med 75% alkohol for desinfisering av overflater og inventar. 
Serviettene er godt fuktet med sprit, er klare til bruk og det trengs ingen etterbehandling. Kan med 
fordel festes i tilhørende veggdispenser (kjøpes separat).

FORPAKNING:

Boks á 150 stk

OVERFLATEDESINFEKSJON - GULVKLUTER 75% - ANTIBAC
Antibac gulvkluter er ideelle for rask og effektiv gulvvask. Klutene har desinfiserende virkning. De 
er klare til bruk og fås i pakker med 20 stykk. Pakken har en praktisk ”peel/reseal”-åpning. Vask over 
området som skal gjøres rent, og kast kluten etter bruk. Overflaten tørker hurtig, og det er ikke behov 
for etterfølgende skylling eller annen behandling. Etterlater ingen striper. Egner seg godt til ekstra 
rengjøring ved søl på pasientrom og daglig nedvask ved for eksempel MRSA-smitte. Ved bruk på store 
gulvflater festes kluten til en 40 cm mopp eller andre passende verktøy. Serviettene måler 40 x 22 cm 
og har en vekt på 80 g/m2 non-wowen materiale. Bruk beskyttende hansker for å unngå uttørking av 
huden. Tilfredsstiller EN 1276.

FORPAKNING:

Pakke à 20 stk

OVERFLATEDESINFEKSJON - STORE KLUTER 75% - ANTIBAC
Store desinfeksjonskluter med 75% alkohol som er den perfekte løsningen for rask og effektiv 
desinfeksjon av store flater. Serviettene er av meget god kvalitet og er godt fuktet med sprit. 
Størrelsen er 24 x 40 cm og er svært solide.  Objektet fuktes med spriten og skal ha en virketid på 1 
min. Klutene er klare til bruk og det er ikke behov for etterbehandling. En klut rekker til hele 10 m².

FORPAKNING:

Pakke á 12 stk

1 spann á 300 stk

Store kluter 75%
Antibac

Gulvkluter 75%
Antibac

Våtservietter 75%
Antibac

Overflatedesinfeksjonskluter 75%
Antibac
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Vi fører et bredt utvalg koster, børster, svabere og naler i høy 
kvalitet fra FBK i Danmark. Mange av produkter kan leveres i 
11 forskjellige farger. Fullstendig sortiment i egen katalog.

F B K  B ø r s t e r,  k o s t e r,  s v a b e r e ,  n a l e r 4

GULVSKRUBB
Gulvskrubb børste - 300 x 60 FORPAKNING:

Gulvskrubb børste - 225 x 60 6 stk

Gulvskrubb børste - 280 x 50

Gulvskrubb børste - 400 x 50

GULVSKRUBB BØRSTE M/SIDEBØRSTE
Gulvskrubb børste m/sidebørst  - 285 x 120 FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRUBB BØRSTE FOR HJØRNER
Gulvskrubb børste for hjørner etc. - 285 x 130 FORPAKNING:

6 stk

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 11 12
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TILGJENGELIG 
I 11 FARGER

GULVSKRUBB BØRSTE M/VANNGJENNOMLØP
Gulvskrubb børste med vanngjennomløp, 285x120 mm FORPAKNING:

Gulvskrubb børste med vanngjennomløp, 300x60 mm 6 stk

Gulvskrubb børste med vanngjennomløp 300 x 60

FEIEKOST FOR VÅTT MILJØ
Feiekost for vått miljø - 400x50 mm FORPAKNING:

Feiekost for vått miljø - 400x50 mm 6 stk

FEIEKOST KOMBI
Feiekost kombi - 400x50 mm FORPAKNING:

6 stk

FEIEKOST MEDIUM
Feiekost medium - 300x60 mm FORPAKNING:

Feiekost medium - 400x60 mm 6 stk

Feiekost medium - 500x60 mm

Feiekost medium - 600x60 mm

GULVKOST
 Gulvkost  - 500x60 mm FORPAKNING:

 6 stk

GULVKOST M/LANGE BØRSTER
Gulvkost m/lange børster - 300x60 mm FORPAKNING:

6 stk

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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VASKEBØRSTE
Vaskebørste - 225x60 mm FORPAKNING:

Vaskebørste - 225x60 mm 6 stk

VASKEBØRSTE HALVRUND
Vaskebørste halvrund - 290x130 mm FORPAKNING:

6 stk

RØRRENSER
Rørrenser, ø63 x 95x120 mm FORPAKNING:

Rørrenser, ø70 x x95x120 mm 6 stk

Rørrenser, ø80 x 100x125 mm

Rørrenser, ø90 x x105x130 mm

Rørrenser, ø105 x x115x140 mm

Rørrenser, ø120 x 120x145 mm

TANKBØRSTE
Tankbørste - 200x120 mm FORPAKNING:

Tankbørste - 200x120 mm 6 stk

Tankbørste - 220x140 mm

BØRSTE, UTV. RENGJØRING AV RØR
Børste til utvendig rengjøring av rør, ø50 x 300x580 mm FORPAKNING:

Børste til utvendig rengjøring av rør, ø100 x 340x600 mm 1 stk

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 7 8 11 12

2
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PADHOLDER
Padholder med hurtig låsesystem - 230x100 mm FORPAKNING:

12 stk

GULVPADS
Gulvpad ekstra myk - 250x120 mm FORPAKNING:

Gulvpad myk - 250x120 mm 12 stk

Gulvpad medium - 250x120 mm

Gulvpad hard - 250x120 mm

Gulvpad ekstra hard 250x120 mm

STÅLSKRAPER
Stålskraper - 250x120 mm FORPAKNING:

6 stk

VINKELADAPTER
Vinkeladapter FORPAKNING:

6 stk

GULVSKRAPE
Gulvskrape helstøpt(nal) - 300 mm FORPAKNING:

Gulvskrape helstøpt(nal)  - 400 mm 6 stk

Gulvskrape helstøpt(nal) - 500 mm

Gulvskrape helstøpt(nal) - 600 mm

Gulvskrape helstøpt(nal) - 700 mm

1 2 3 4 5 6 7 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

TILGJENGELIG 
I 11 FARGER
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GULVSKRAPE M/HVIT GUMMI
 Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 400 mm FORPAKNING:

Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 500 mm 6 stk

Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 600 mm

Gulvskrape m/hvit gummi(nal) - 700 mm

GULVSKRAPE M/DREIELEDD OG HVIT GUMMI
Gulvskrape m/dreieledd og hvit gummi(nal) - 500 mm FORPAKNING:

Gulvskrape m/dreieledd og hvit gummi(nal) - 600 mm 6 stk

HÅNDSKRAPER
Håndskraper superhygienisk m/håndgrep - 300 mm FORPAKNING:

 6 stk

HÅNSKRAPER, SUPERHYGIENISK
Håndskraper superhygienisk - 300 mm FORPAKNING:

6 stk

HÅNDBØRSTE
Håndbørste 0,20/50 - 340x35 mm FORPAKNING:

Håndbørste 0,30/45 - 340x35 mm 10 stk

SPANNBØRSTE

FORPAKNING:

Spannbørste lang 0,50/40 - 410x45 mm 6 stk

Spannbørste bred m/langt skaft 0,30/50 - 410x55 mm 10 stk

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
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ERGONOMISK SKAFT, ALU
Ergonomisk skaft aluminium - 1500x32 mm FORPAKNING:

Ergonomisk skaft aluminium - 1750x32 mm 6 stk

SKAFT, ALUMINIUM
 Skaft aluminium - 1500x25 mm FORPAKNING:

Skaft aluminium - 1750x25 mm 6 stk

ERGONOMISK TELESKOPSKAFT, ALU
Ergonomisk teleskopskaft aluminium - 1250->2000x32 mm FORPAKNING:

Ergonomisk teleskopskaft aluminium - 1750->3000x32 mm 6 stk

TELESKOPSKAFT, GLASSFIBER
 Teleskopskaft glassfiber - 1100->1900x26 mm FORPAKNING:

Teleskopskaft glassfiber - 1500->2800x26 mm 6 stk

Teleskopskaft glassfiber - 2500->4800x26 mm

TELESKOPSKAFT, GLASSFIBER -  EKSTRA LANG
Teleskopskaft glassfiber - ekstra lang - 1600->5300x34 mm FORPAKNING:

Teleskopskaft glassfiber - ekstra lang - 1900->9500x46 mm 1 stk

HELSTØPT ERGONOMISK SKAFT
Helstøpt ergonomisk skaft - 1300x32 mm FORPAKNING:

Helstøpt ergonomisk skaft - 1500x32 mm 6 stk

Helstøpt ergonomisk skaft - 1700x32 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

TILGJENGELIG 
I 11 FARGER
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SKUREBØRSTE

FORPAKNING:

Skurebørste 0,50/30 - 180x60 mm 12 stk

Skurebørste rund 0,30/40 - ø125 mm 6 stk

OPPVASKBØRSTE
Oppvaskbørste 0,30/25 - 255x28 mm FORPAKNING:

Oppvaskbørste 0,30/25 - 255x28 mm 12 stk

RØRRENSER RUND SPISS
Rørrenser rund spiss 0,20 - ø12x100x160 mm FORPAKNING:

Rørrenser rund spiss 0,30 - ø12x100x160 mm 12 stk

Rørrenser rund spiss 0,30 - ø40x100x160 mm

Rørrenser rund spiss 0,50 - ø50x100x160 mm

Rørrenser rund spiss 0,50 - ø60x100x160 mm

Rørrenser rund spiss 0,50 - ø80x100x160 mm

FLEKSIBELT SKAFT TIL RØRRENSER, RUSTFRITT STÅL
Fleksibelt skaft til rørrenser rustfritt stål- ekstra varmebest. - 150 cm FORPAKNING:

Fleksibelt skaft til rørrenser rustfritt stål- ekstra varmebest. - 300 cm 12 stk

Fleksibelt skaft til rørrenser nylon - 150 cm FORPAKNING:

Fleksibelt skaft til rørrenser nylon - 150 cm

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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BØTTE 15L M/TØMMEHÅNDTAK
Bøtte 15l  m/tømmehåndtak, 15 l FORPAKNING:

Lokk til bøtte 15 l 4 stk

BØTTE 9L M/TØMMEHÅNDTAK
Bøtte 9 l m/tømmehåndtak 9 l FORPAKNING:

Lokk til bøtte 9 l 4 stk

SPADE, ERGONOMISK HELSTØPT
Spade ergonomisk, helstøpt - 270x340x1120 mm FORPAKNING:

Spade ergonomisk, helstøpt - 330x380x1120 mm 6 stk

SPADE LANG SKAFT, ERGONOMISK HELSTØPT
Spade langt skaft ergonomisk, helstøpt - 270x340x1120 mm FORPAKNING:

Spade langt skaft ergonomisk, helstøpt - 330x380x1120 mm 6 stk

OPPHENGSSYSTEM
15158 Opphengssystem 2 små - 300 mm FORPAKNING:

15155 Opphengssystem 2 små/1 stor - 500 mm 10 stk

15157 Opphengssystem 3 små/2 stor - 900 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

TILGJENGELIG 
I 11 FARGER
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(Ill.foto Shutterstock.com)

P E R S O N L I G  H Y G I E N E 5

HÅNDDESINFEKSJON
Gelformet. Tilsatt Aloe-Vera som tilfører fuktighet til hendene. FORPAKNING:

1 l. pose

HYGIENESÅPE
Mild flytende hygienesåpe uten parfyme. Tilsatt Aloe-Vera. Kan brukes 
til alle typer kroppshygiene.

FORPAKNING:

1 l. pose

RBI TEXTRA
Flytende håndrens. Skånsom men effektiv. 
Fjerner urenheter som olje, fett, tjære og 
karboner.

DOSERING: FORPAKNING:

Brukes som den er 1 l. flaske / 5 l. 
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PREMIUM HÅNDRENS
Mild men kraftig virkende svanemerket håndrens uten opoløsnings-
midler. Inneholder slipemiddel av naturligt maiskolbegranulat. Fjerner 
kraftige og klebrige oljetilsmusninger som f.eks. dieselolje, sotblandet 
olje, bremseolje samt trebeskyttelse og maling.

FORPAKNING:

1,4 l. flaske

RBI TUFSTUF HÅNDRENS
Håndrens uten innhold av skadelige løsemid-
ler. Gjør huden ren og myk, men er meget 
effektiv overfor urenheter som olje, fett, 
tjære, karbon, tusj etc. TUFSTUF kan blandes 
m/vann og gjøres mer økonomisk.

DOSERING: FORPAKNING:

Kan blandes ut m/1-3 
dl vann

5 l.

SCRUBS
Håndrenseservietter som løser opp og absorberer olje, fett, tjære, 
maling og annet industrielt søl.

FORPAKNING:

Spann á 72 stk

OVERFLATEDESINFEKSJON - STORE 75% - ANTIBAC
Boks med 70 stk Antibac våtservietter, som er desinfiserende samtidig 
som de fjerner smuss og  skitt på hendene.  Våtserviettene absorberer 
spriten effektivt og er myke og smidige.  Kvaliteten på serviettduken 
er meget god og laget av et materiale som er en spesialblanding av na-
turlige og syntetiske fibre. Duken er myk, hudvennlig og spesielt godt 
egnet til å holde på fuktighet. Våtservietter passer utmerket til bruk på 
blant annet serveringssteder, i bedrifters fellesområder, for helseper-
sonell, skole- og barnehageansatte, og kan med fordel monteres i 
dispenserløsninger.

FORPAKNING:

Boks 70 stk

PREMIUM HÅNDSÅPE
Mild multiplum til hyppig håndvask av tørr og irritert hud. FORPAKNING:

1,4 l. flaske
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PLUTECT DUAL HÅNDKREM
Hudpleiekrem til før og under arbeid med skiftende arbeidsprosesser, 
som involverer både  vannbaserte og ikke-vannbaserte stoffer. Uten 
parfyme. Brukes på rene og tørre hender.

FORPAKNING:

0,7 l

DISPENSER MODELL 2000
Dispenser til Premium håndrens, Premium håndsåpe og Plutect Dual 
Håndkrem .

FORPAKNING:

1 stk
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KLORITT
Rengjør og desinfiserer. DOSERING: FORPAKNING:

Normal rengjøring: 
1 dl pr 10 ltr vann

Rengjøring av toaletter: 
0,5 dl pr 10 ltr vann

5 l. kanne

Rengjøringsprodukter til daglig renhold av kontorer,
garderober og toaletter.

(Ill.foto Shutterstock.com)

D A G L I G  R E N H O L D6

HG ALLRENT
Universalt rengjøringsmiddel. DOSERING: FORPAKNING:

 0,4-1,0 dl. pr. 10 l. vann 
(normal) eller
 0,8 - 1,0 dl. pr. 10 l. vann 
(grunnrengjøring).

5 l. kanne
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RBI TOALETTRENS
Kraftig, surt vaskemiddel for rengjøring av toaletter og urinaler. FORPAKNING:

0,75 l. flaske

HG GROVVASK
Vaskepulver til sterkt tilgriset arbeidstøy. FORPAKNING:

10 kg spann

HG  COLOR VASKEPULVER
Vaskepulver til kulørt tøy. FORPAKNING:

10 kg spann

HG MASKINOPPVASKPULVER M/KLOR
Velegnet til all maskinoppvask i alle oppvaskmaskiner med automatisk 
eller manuell dossering.

FORPAKNING:

4 kg spann

UNIVERSAL M/SALMIAKK
Til daglig renhold av alle vaskbare flater 
som tåler vann.

DOSERING: FORPAKNING:

 0,4-1,0 dl. pr. 10 l. vann 
(normal) eller
 0,8 - 1,0 dl. pr. 10 l. vann 
(grunnrengjøring).

5 l. kanne

FLYTENDE MASKINOPPVASK U/KLOR
Velegnet til all oppvask i alle oppvaskmaskiner med automatisk 
dosering.

FORPAKNING:

5 l. kanne
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RBI GREENLINE
Universal gulvrengjøringsmiddel utviklet 
for daglig rengjøring av inventar, vegger 
og gulv i storhusholdning, institusjoner, 
kontorbygninger, skoler etc. Kan brukes på 
malte flater, fliser, kjøkkenflater, vinduer og 
sanitærgods.

DOSERING: FORPAKNING:

0,25% 
(0,25 dl. til 10 l. vann)

0,75 l. flaske m/trigger

HG VINDUSRENS
Til rengjøring av glassoverflater med nanoteknologi som motvirker at 
skitten fester seg.

FORPAKNING:

0,75 l. flaske m/trigger

GLANSEMIDDEL
Velegnet til alle oppvaskmaskiner. Fjerner overflatespenning og redu-
serer dråpedannelse.

FORPAKNING:

5 l. kanne
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P U M P E K A N N E R 7

MAROLOX AXEL FOAMER 7000
7 ltr skumsprøytekanne, beregnet for å påføre skumdannende midler Lager et jevnt skum. Bruk 
av skum reduserer faren for flyktige kjemikalier.

MAROLEX AXEL FOAMER 3000
Håndholdt skumsprøytekanne, beregnet for å påføre skumdannende midler Lager et jevnt skum. 
Bruk av skum reduserer faren for flyktige kjemikalier.
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MX 20
20 liters lavtrykkskanne med vakuumpumpe (11 liter), vitonpakninger og  rustfritt lanserør.

TITAN 12
Ryggsprøyte. Lavtrykkskanne med viton pakning og rustfritt lanserør.

MAROLEX INDUSTRY 2000
Marolex Industry serie. Lavtrykkskanner med vitonpakninger og rustfrie lanserør. 
2 liter.

MAROLEX INDUSTRY  7 
Marolex Industry serie. Lavtrykkskanner med vitonpakninger og rustfrie lanserør. 
7 liter.

MAROLEX INDUSTRY 12 
Marolex Industry serie. Lavtrykkskanner med vitonpakninger og rustfrie lanserør. 
12 liter.
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250/2 L x B x H (cm)

Uten rist 120,5 x 80,5 x33

Med rist, galvanisert stål 128 x 128 x 21

Med PE rist 128 x 128 x 20

250/2 m/2 runners L x B x H (cm)

Uten rist 128 x 128 x 18

Med rist, galvanisert stål 128 x 128 x 21

Med PE rist 128 x 128 x 20

Euro PE Oppsamlingskar

M I L J Ø S I K R I N G S U T S T Y R 8
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250/2 m/4 føtter L x B x H (cm)

Uten rist 128 x 128 x 18

Med rist, galvanisert stål 128 x 128 x 21

Med PE rist 128 x 128 x 20

250/2 m/faste hjul L x B x H (cm)

Uten rist, m/stålramme 128 x 128 x 18

Med rist, galvanisert stål 128 x 128 x 21

Med PE rist og stålramme 128 x 128 x 20

EURO PE OPPSAMLINGSKAR L x B x H (cm)

240/1 100 x 68 x 60

240/2 130 x 75 x 44

240/4 138 x 129 x 28

240/4e 245 x 66 x 27

Oppsamlingskar t i l  IBC

OPPSAMLINGSKAR TIL IBC L x B x H (cm)

IBC oppsamlingskar 1100/1 - PE 145 x 145 x 100

IBC oppsamlingskar 1100/1 - PE med PE perforert plate 145 x 145 x 100

IBC oppsamlingskar 1100/2 - PE med PE perforert plate 245 x 145x58
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Containere

SAMLESTASJON FOR FARLIG MATERIALE
Samlestasjon for farlig avfall/materiale m/rullegulv.

FOR UTENDØRS INSTALLASJON (MED DEKSEL) L x B x H (cm)

Standardmodell 200 l 150 x 85 x 211

Spesial modell 400 l 150 x 85 x 226

FOR INNENDØRS INSTALLASJON (UTEN DEKSEL) L x B x H (cm)

Standardmodell 200 l 150 x 85 x 138

TILBEHØR, SAMLESTASJON
Mobil palle, galvanisert, med rullegulv, for transport av fulle tønner til: L x B x H (cm)

Standardmodell 200 l 46 x 65 x 32

Spesial modell 400 l 46 x 65 x 47

Utstyr for ettermontering på  samlestasjoner for farlig materiale:

Deksel/lokk. Låsbart. Komplett med fester. (Passer til innendørs standard modell 200 l.)

Utskiftbar lås med individuell låsing

Utskiftbar lås med samtidig låsing

Samlestasjoner

CONTAINERE
Container med oppsamler for lagring og oppbevaring av 
kjemi og farlig avfall, leveres på bestilling. Produserers og 
leveres etter kundens spesifikasjoner.
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T R A N S P O R T9

(Ill.foto Shutterstock.com)

RBI 100
Vannbasert vaske- og avfettingsmiddel. RBI 100 brukes for regel- 
messig nedvask av personbiler, lastebiler og busser. Produktet er 
også meget effektivt til vask av anleggsmaskiner der en har 
problemer med å fjerne grease og sot fra overflaten.

DOSERING: FORPAKNING:

1:10 - 1:30 25 l. / 200 l.

RBI 100 SHINE
Vannbasert avfetting til bil og båt. Inneholder voks. DOSERING: FORPAKNING:

1:10 - 1:30 25 l. / 200 l.

RBI 50
RBI 50 er en vannblandlig citrusemulsjon beregnet for generell 
avfetting og nedvask innen industri. RBI 50 er ideell som rengjørings-
middel av maskinrom, verksted, truckrengjøring, dekksvask, etc. 

Følg bruksanvisningen nøye, la aldri middelet tørke på lakkerte flater. 
På lakkerte flater må lakken nedkjøles med kaldt vann før vaskemid-
delet påføres. RBI 50 fjerner asfalt, grease, trafikkfilm, olje og fet. Kan 
brukes på lakkerte og malte flater.

DOSERING: FORPAKNING:

1:5  og 1:20 25 l. / 200 l.
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DAZZLE
Rengjøringsmiddel til dashbord, plast o.l. DOSERING: FORPAKNING:

Brukes som den er 400 ml. spray

RBI GREENLINE
Universal rengjøringsmiddel utviklet for daglig rengjøring av inventar, 
vegger og gulv i storhusholdning, institusjoner, kontorbygninger, 
skoler etc. Kan brukes på malte flater, fliser, kjøkkenflater, vinduer og 
sanitærgods.

DOSERING: FORPAKNING:

0,25% (  0,25 dl. til 10 l. vann) 0,75 l. flaske m/trigger

HG GRØNSKEFJERNER
HG Grønskefjerner er effektiv mot alle typer overflater der en ønsker 
å fjerne grønske. Legger igjen en beskyttelsesfilm for å unngå rask 
vekst av grønske igjen. Produkter ferdigblandet og klar til bruk.

DOSERING: FORPAKNING:

Brukes som den er 1 l. flaske m/trigger
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SCAN FOAM SAT, CENTER FREQ. 25-125 INJ.
25 bars skumanlegg  til manuell spyling, skumming og desinfeksjon. 
El 3x400 V.  Inngang vann 1,5” rør. Luft 10 bar 150 ltr/min.

Spyling egnet for 1-4 brukere samtidig. Leveres i samme utførelse med 40 bar, egnet til spyling 
med 7 brukere samtidig.

SCAN FOAM MOBIL CLEANING UNIT M70A
40 bars mobilt skumanlegg til manuell spyling, skumming 
og desinfisering. El. 3x400 V.

Leveres med eller uten integrert kompressor. Spyling egnet for inntil 2 brukere samtidig. Leveres i 
samme utførelse med 25 bar, da egnet kun til 1 bruker.

INJECTOR MP 10-50
Injektor til spyling, skumming og desinfeksjon. Kobles til rør fra 
pumpe/satelittsenter.

Egnet for 10-50 bar vanntrykk.
Leveres  med 1, 2 eller 3 oppsug for kjemi. Luft må fremføres.
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SLANGETROMMEL
Rustfri slangetrommel med automatisk opptrekk til 30 mtr. ½” slange.

DYSER
Fargekodete dyser til skumming, spyling og desinfeksjon.
Blå dyse: Grovspyling 
Hvit dyse: Skumming 
Gul dyse: Desinfeksjon 
Spyledyser fås med forskjellige vinkler på dyseåpning.

SLANGER
Slanger ½” til lavtrykk fås i alle lengder. Tåler vanntrykk på 80 bar.
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FOAMMASTER
Rengjøringssystem som automatisk fortynner konsentrerte rengjøringsmidler med vann, 
og ved  bruk av trykkluft genererer tykt skum.

HYDROFOAMER 481 -  2,8 LTR.
Skumlegger til å koble direkte på vannslange. Doseres ved bruk av fargedyser som bestemmer 
det ønskede blandingsforholdet. Velegnet til nedvask av storkjøkken, bilvask og karvask.

HYDROMINDER 515
Kjemiblander med nivåsensor. For alkaliske og mikroprodukter. DOSERING:

Dosering ved hjelp 
av fargede dyser som 
bestemmer det ønskede 
blandingsforholdet.

Blandingsutstyr

HYDROMASTER 208
Blandingsapparat til alkaliske og mikroprodukter. Kan henges på vegg eller fat. Blander fra 1:1 til 
110:1. Doseres med bruk av fargedyser som bestemmer det ønskede blandingsforholdet.

SPYLEENHETER
Kuleventilhåndtak til lavtrykk og høytrykk
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PADEX 100 UP PREMIUM UNIVERSAL ABSORBENT ARK
Arket absorberer alle typer flytende væske. 
Absorberer mellom 0,86-1,15 l pr. ark.

BRUKSANVISNING: Plasser arket på forurenset område, og vent til 
det blir absorbert. Arket vil bli mørkt når det er mettet. Kast avfallet i 
henhold til lover og regler.

FORPAKNING:

100 ark à 43 x 48 cm

ABSORBENT-RULL, OIL-ONLY
Absorberende materiale på rull. FORPAKNING:

40 m

ABSORBENTER OG ANNET UTSTYR 1 1

PADEX 100 MP PREMIUM OLJE ABSORBENT ARK
Arket er kun beregnet på å absorbere olje. 
Absorberer inntil 1,15 l pr. ark.

BRUKSANVISNING: Plasser arket på forurenset område, og vent til 
oljen er absorbert. Arket vil bli svart når det er mettet. Kast avfallet i 
henhold til lover og regler. 

FORPAKNING:

100 ark à 43 x 48 cm
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OLJEASORBERENDE GRANULAT
Oljeabsorberende granulat. FORPAKNING:

40 l

KJEMIKALIEHANSKER
Meget myk kvalitet. Kan benyttes til å håndtere matvarer. Tåler vask 
ved 40 grader.  Finnes som sommer- og vinterhansker. Finnes i flere 
typer.

MONTERINGSHANSKER
Monteringshanske med enestående smidighet og passform. Håndflate dyppet med spesielt 
skumbelegg i vinyl. 

ARBEIDSHANSKER
Praktiske hansker i flere kvaliteter. Finnes i spalt/ruskinn, oksehud, geiteskinn, svineskinn og 
syntetisk skinn.

FUSION CLOG ESD
Super lett og  komfortabel tøffeltresko av pustende og slitesterkt Permair® lær. Ekstra sklihem-
mende og støtdempende yttersåle. Sålekonstruksjonen sikrer stabilitet og minimerer risikoen for 
vridningsskader. Med utskiftbar innleggssåle av pustende, svettetransporterende og antibakteri-
elt materiale, som er vaskbar ved 30 °C. Innerfôr av svetteabsorberende, pustende, slitesterkt og 
hurtigtørkende Politex. Kommer i svart og hvit. ESD-godkjent

PUROFORT
Lett, slitesterk og komfortabel PU-støvel, som er fleksibel og smidig selv ved lave temperaturer. 
Utrolig god varmeisolering, slik at støvelen er varm i de kalde periodene og kjølig om sommeren. 
Med en komfortabel og svettetransporterende innleggssåle samt sømløst innerfôr.
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PAUL WALTER JOHANNESEN
Seniorkonsulent

934 10 015
paul@hygienegruppen.no

ODDVAR GANDRUDBAKKEN
Salgskonsulent/ lagermedarbeider

913 56 223, 
oddvar@hygienegruppen.no 

PETTER TOPPE
Driftssjef

957 95 717
petter.toppe@hygienegruppen.no 

FRODE TORSTENSEN
Driftssjef Rogaland og Agder

415 61 428
frode@hygienegruppen.no 

KRZYSZTOF RYBAKOWSKI
Driftsassistent

942 79 121
krzysztof@hygienegruppen.no

MICHAL PIOTR KALINSKI 
Driftsassistent

474 54 950
mike@hygienegruppen.no

TOR HELGESEN
Administrerende direktør

907 58 455
tor@hygienegruppen.no

PETTER KALLEVÅG
Administrasjons sjef

982 48 560
petter@hygienegruppen.no

CHRISTER AASTVEDT
Markedssjef

476 65 171
christer@hygienegruppen.no 

JAN FREDRIK GJERSTAD
Salg & Innkjøp

977 39 359
janfredrik@hygienegruppen.no 

HENNING EGEDE-NISSEN
Konsulent/Kjemiker

917 79 021
henning@hygienegruppen.no 

JEANETTE HELGESEN
HR Manager

922 04 368
jeanette@hygienegruppen.no

HYGIENEGRUPPEN 
NORGE AS

HYGIENEGRUPPEN 
VEST AS

MAGNE FINSBRÅTHEN
Daglig leder

909 36 925
magne@hygienegruppen.no

MONJA ANETT PETTERSEN 
Driftsleder

952 33 217
monja@hygienegruppen.no

HYGIENEGRUPPEN 
ØST AS

STIAN HORTEN
Daglig leder

922 36 510
stian@hygienegruppen.no

HALVOR HOLDER
Driftsleder

454 75 727
halvor@hygienegruppen.no

HYGIENEGRUPPEN 
MIDTNORGE AS

AGNETHE SELVIK
Daglig leder/Biolog

977 07 055
agnethe@hygienegruppen.no

CHARLIE MACFARLANE
Næringsmiddelingeniør

907 19 884
charlie@hygienegruppen.no

HYGIENECONSULT AS

KOKKE- OG 
SERVERINGSTJENESTER AS
KRISTOFFER HAGENES
Daglig leder

472 65 490
kristoffer@hygienegruppen.no

PETTER TOPPE
Senior konsulent/hovmester

957 957 17
petter.toppe@hygienegruppen.no 

EMELIE RANDLEFF
Hovmester

983 65 983
emelie@hygienegruppen.no

HÅVARD AUSTESTAD
Hovmester

952 26 321
havard@hygienegruppen.no

DANIEL HIRTH JOHANSEN
Sjåfør

479 50 018
daniel@hygienegruppen.no

CHRISTER AASTVEDT
Daglig leder

476 65 171
christer@hygienegruppen.no 

AGNETHE SELVIK
Biolog

977 07 055
agnethe@hygienegruppen.no

CHARLIE MACFARLANE
Næringsmiddelingeniør

907 19 884
charlie@hygienegruppen.no

HGIQUBES

K O N TA K T  O S S



Din profesjonelle samarbeidspartner innen hygiene

www.hygienegruppen.no

TELEFON: 
53 69 52 00 

E-POST: 
firmapost@hygienegruppen.no

BESØKSADRESSE:
Arnadalsflaten 7
5262 Arnatveit

POSTADRESSE:
Postboks 138 Indre Arna

5888 Bergen

FØLG OSS PÅ FACEBOOK:

facebook.com/hygienegruppen-norge-as
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