Oktober 2020

FØRSTEHJÆLPS- OG SIKKERHEDSUDSTYR
Det er dit arbejdsmiljø det gælder og det er dine øjne det gælder.
Ved køb gennem Miljøhuset sikres det, at du har det optimale sikkerhedsudstyr.
Kunde navn Adresse
Postnummer
Att. Person

Telefon:
Email:

UDFYLDES AF KUNDEN OG MAILES TIL MILJØHUSET (ulrik@miljohuset.dk eller tlf 61301327)
Der kan også bestilles direkte i vores webshop: https://www.folkekirkensarbejdsmiljo.dk/444175063/category/1378692/webshop

Introrabat -10%
Alle priser er excl moms.
Levering: Alle priser er + Miljøtillæg: 2,5%, fragt og ekspedition 100,-kr ved køb under 1500,-kr. + moms.
Fragtfrit ved køb over 1500,-kr ex moms - Miljøhuset tager forbehold for udsolgte varer
Betaling: 8 dage netto fra leveringsdato.
Sammen med levering får kunden et udkast til servicekontrakt, der er gratis.
Miljøhuset efterser øjenskyl og brandslukkere ved vores årlige besøg hos vores arbejdsmiljøabonnenter.
1 måned før udløb fremsendes nye leverance svarende til den leverede.
Sker der anbrud i perioden giver kunden Miljøhuset besked og erstatning fremsendes.
Alle erstatningsleverancer faktureres efter gældende udsalgspriser.
Vare

Vare

Vejl udsalgspris
79,-kr

Desinfektionsspray

Antal

500ml.
Denne drypfrie spray nedsætter desinfektionen mellem 2 kirkelige handlinger til under det halve.
Sprayen kan bruges på maling, hynder, håndtag, armaturer på håndvask, glas osv.
Undgå dryp og pletter på gulve.
49,-kr

Desinfektionsspray
200ml.
Denne drypfrie spray nedsætter desinfektionen mellem 2 kirkelige handlinger til under det halve.
Sprayen kan bruges på maling, hynder, håndtag, armaturer på håndvask, glas osv.
Undgå dryp og pletter på gulve.

61,-kr

Desinfektion af køkkenborde
Rengøring til overflader, hvor der håndteres fødevarer fx køkkenborde. Er godkendt af Fødevarestyrelsen.

89,-kr

Hånddesinfektionsmiddel
Desi Care håndvask uden vand, anvendes hvor der ikke er adgang til vand eller sæbe fx af præster og kirketjenere. Udtørrer ikke huden.
Bruges ufortyndet. 100 ml/ 90 gr.

pH-værdi: ca. 7,0

119,00kr

Hånddesinfektionsmiddel
Desi Care håndvask uden vand, anvendes hvor der ikke er adgang til vand eller sæbe fx af præster og kirketjenere. Udtørrer ikke huden.
Bruges ufortyndet. 0,5 L
pH-værdi: ca. 7,0
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EYEAID Øjenskyl til kemi ophæng incl 2 EYEAID 250ml
Til ophæng i køkkener, kontorer og andre steder hvor der brug for markedets eneste øjenskyller,
der reelt kan betjenes med én hånd. Den innovative og patenterede mekaniske øjenåbner er i
stand til at tvinge det skadede øje åbent, uden fysisk berøring med ”urene fingre”. Øjenskylleren er
baseret på en steril bag-in-valve sprayopløsning der sikre, at øjet tilføres den rette mængde skyllemiddel i et konstant og langvarigt flow. Indholdet i én 250 ml. Eyeaid øjenskylle rækker til en konstant skylning i op til 15 minutter.
Udløbsdato min. 2½ år ved levering. 1 stk. station inkl. 2 stk. 250 ml eyeaid øjenskyl til fx kontorer,
køkkener m.v.
EYEAID BASIC støvtæt boks incl 2 EYEAID 250ml til kemi
Boksen er stænktæt, slagfast og beskytter imod støv og snavs. Vægholder i rustfrit stål medfølger
til opsætning hvor hurtig adgang til øjenskyl ønskes. Fx i maskinhuse og værksteder. BASIC-boksen er ligesom øjenskylle-flaskerne enhåndsbetjent og kan derfor let åbnes og skylningen kan
starte på få sekunder. Boksen kan i håndtaget trækkes af vægholderen i én bevægelse og bringes
til skadeslidte eller medbringes til transporten.

1280,-kr

898,-kr

1 stk. Box og 2 stk. 250 ml. øjenskyl og 1 stk. vægholder.
Til ophæng i maskinhuse, garager, værksteder m.m.
EYEAID Øjenskyl til kemi reservebox

640,-kr

Det er dine øjne – sørg for at have en reserve Refill
2 stk. 250 ml. øjenskyl

640,-kr

EYEAID Øjenskyl til kemi tom til ophæng
Eyeaid station uden øjenskyl
1 stk. station

337,50kr

EYEAID Øjenskyl til kemi 250ml
1 x 250ml = 15 minutters skylletid

Sælges kun stykvis hvis en eksisterende øjenskyl har været i brug
(ellers sælges den i 2pak fordi du har 2 øjne)

400,-kr

Eyeaid 100ml til kemi indeholder op til 6 minutters skylletid. Der er op til 2½ års holdbarhed
fra produktionsdato.
Bruges på fx rengøringsvogne og ved arbejde væk fra den normale øjenskyllestation
2 stk. 100 ml øjenskyl

Bælteclips til 100ml eyecare/eyeaid

99,-kr

Eye Care 100 ml. Øjenskyl til støv og til sårrens

89,-kr

Indeholder op til 6-8 minutters skylletid pr. dåse. Eye Care er ideel til fjernelse af fremmedlegemer i
øjnene som støv, snavs, metal/træsplinter o. lign. Bag on valve teknologi sikrer konstant væsketryk, uanset position. Eye Care kan aktiveres med en hånd og sikrer en behagelig brusning af øjet.
Kan med fordel anvendes som sårrens og væsken er steril indtil sidste dråbe. Op til 3 års holdbarhed fra produktionsdato. Eye Care er særdeles effektiv til at yde førstehjælp på andre eller små
børn og dyr.
117,-kr

Eye Care 250 ml. Øjenskyl til støv og til sårrens
Indeholder op til 15 minutters skylletid pr. dåse. Eye Care er ideel til fjernelse af fremmedlegemer i
øjnene som støv, snavs, metal/træsplinter o. lign. Bag on valve teknologi sikrer konstant væsketryk, uanset position. Eye Care kan aktiveres med en hånd og sikrer en behagelig brusning af øjet.
Kan med fordel anvendes som sårrens og væsken er steril indtil sidste dråbe. Op til 3 års holdbarhed fra produktionsdato. Eye Care er særdeles effektiv til at yde førstehjælp på andre eller små
børn og dyr.
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First aid station til 2 x 250 ml. eye care Øjenskyl til støv og til sårrens

164,-

Limfrit ”arbejdvidere” plaster i rulle 6cmx5m latex fri

99,-kr
pr. rl

Anvendes til at dække sår. Kan anvendes som plaster og bandage. Klæber ikke til hud, hår eller
sår. Elastisk og absorberende. Kan anvendes ved både tør og vådt arbejde, da det er vandafvisende.

159,-kr

Førstehjælpstaske til fx kontor-og kundeområder
Sterile Gaze Swabs: 5 stk. 10 x 10 cm, Plaster 72x19 mm 10 stk, Alkoholfri renseservietter 5x5 cm
6 stk, Bandage pads 5x5 cm 2 stk, Sikkerhedsnåle 3,7 cm 6 stk, Vatpinde 7,5 cm 10 stk, Saks 9
cm 1 stk, Pincet 8,7 cm 1 stk, Elastisk bandage 5x450 cm 1 stk, Elastisk bandage 7x450 cm 1 stk
Alutæppe 130x210 cm 1 stk, Trekantsforbinding 96x96x136 cm 1 stk, PVC handsker Str. L 1 stk,
Ispose 100 g 1 stk, Tape 1,25x450 cm.

239,-kr

Førstehjælpstaske til fx værksteder, køkkener m.m.
Sterile Gaze Swabs: 5 stk. 10 x 10 cm, Plaster 72x19 mm 20 stk, Alkoholfri renseservietter 5x5 cm,
12 stk .Bandage pads 5x5 cm, 1 stk Sikkerhedsnåle 3,7 cm, 12 stk Vatpinde 7,5 cm20 stk, Saks 9
cm1 stk, Pincet 8,7 cm, 1 stk Elastisk bandage 7x450 cm, 2 stk Alutæppe 130x210 cm, 1 stk Trekantsforbinding 96x96x136 cm, 1 stk PVC handsker Str. L2, stk Ispose 100 g1 stk, Tape 1,25x450
cm, 1 stk Steril bandage 5x5 cm, 2 stk.Steril bandage 7,5x7,5 cm 2 stk Smerterlindrende servietter
5x5 cm, 6 stk.Renseservietter 6x8 cm, 4 stk.Rundt plaster Ø 2,2 cm10 stk, Plaster 10x40 mm10
stk, Knoplaster 72x38 mm, 5 stk Sommerfugleplaster 45x51 mm, 5 stk Elastisk bandage 10x450
cm, 1 stk Toumiquet gummibånd 45x2,5 cm1 stk.

159,-kr

112 Brandslukker uden holder
Med en brandslukker fra 4 Fire Int. er du godt klædt på hvis uheldet er ude og der er ved at opstå
brand. Er fremstillet efter en engelsk standard
Ideel til: gasbrændere, biler, traktorer, våbenhuse, kopirum. kirker m.m.
Indeholder 400 ml. .

189,-kr

112 Brandslukker med holder
Indeholder 400 ml. 1 stk + 1 holder

205,-kr

112 BRANDSLUKKER m. hylster - perfekt til bilen & båden.
Kvalitets neopren sleeve med lynlås og velcro, der griber fast direkte i bilens måtter/tæpper.

79,-kr

IMPRÆGNERING

Effektiv og miljøvenlig brandhæmmer. Effektiv forebyggelse af ild i tekstiler,
træ, papir, juletræer, dekorationer og andre absorberende materialer.
Brandimprægner f.eks juledekorationer eller juletræet og hold en sikker jul.
239,-kr

BRANDTÆPPE

Brandtæppet er et must, hvor der udbryder brand. F.eks. i køkkenet.
Brandtæppet kan blandt andet anvendes til Friturebrande, Brande i el-artikler,
Dekorationer, Motorbrande, Personbrande. Er eftersynsfri
1079.-kr

6l UNIVERSALSLUKKER

Anvendes på alle gængse brande og du undgår dermed tvivl i forhold til, hvilken slukker du skal bruge, hvis ild opstår.
Brandslukkeren er godkendt i henhold til europæisk standard EN 3-7 & EN 3-8
Miljøhusets kunder får automatisk efterset slukkeren ved det årlige besøg uden
ekstra gebyrer.
6l slukkeren skal skiftes hvert 5. år
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SIKKERHEDSKILTE
SELVKLÆBENDE
ETTIKET

2MM SKILT
INDENDØRS
Og udendørs

Alle vores skilte følger Dansk Standards regler om synlighed

A4

A5

A4

A5

45,-KR

34,-KR

80,-KR

65,-KR

SELVKLÆBENDE
ETTIKET

Alle priser er + Miljøtillæg: 2,5%
fragt og ekspedition dagsprisen ved køb under 1500,-kr. + moms.
Fragtfrit ved køb over 1500,-kr ex moms. Betaling: 8 dage netto fra leveringsdato.

2MM SKILT
INDENDØRS

2MM SKILT

SELVKLÆBENDE
ETTIKET

UDENDØRS

2MM SKILT
INDENDØRS

2MM SKILT
UDENDØRS

A4

A5

A4

A5

A4

A5

A4

A5

A4

A5

A4

A5

45,-KR

34,-KR

80,-KR

65,-KR

80,-KR

65,-KR

45,-KR

34,-KR

80,-KR

65,-KR

80,-KR

65,-KR

HULTANG
PRIS
75,-KR

Eftersynsettiketer
48stk 72,-kr

Til
køkkenlåger
10,-kr
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