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PORTABEL

hygien- 
station

LUSINI erbjuder 
många praktiska 
hygienprodukter som 
skyddar mot att virus 
och bakterier sprids i 
dina lokaler.

Hygienstation Easy s. 754
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SKYDDS
UTRUSTNING
Vi har sammanställt många användbara produkter och idéer för ett heltäckande 
hygienkoncept som lätt kan integreras i din verksamhet. Vi vill att du och dina gäster 
ska ha så få begränsningar som möjligt men samtidigt ha skyddet som krävs för en 
bekymmersfri upplevelse.

FLEXIBEL  
RUMSAVDELARE

Genomskinligt 
kontaktskydd som 

snabbt kan flyttas när 
som helst.

s. 757

PULSIVA 
Munskydd 
FFP2 Black
FT30107930
15,50 
s. 756

PULSIVA 
Handtag Hands free 
7.1x10.5x7.8 cm (BxHxD) 
FT30089413
128,00 
s. 755

Dispensers  ..............................................................................  754 

Desinfektion  ............................................................................  755

Munskydd  ...............................................................................  756

Skyddsväggar  .........................................................................  757
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VEGA
Golvstativ Erie och dispenser hands free
Perfekt för entrén. Komplett med pump som kan hanteras med armbågen 
och en skylt i PVC. Det stabila stativet är av lackerat stål. Behållaren fylls 
enkelt på med desinfektionsmedel (beställs separat). Dispenser av lackerat 
högkvalitativt stål. Stålpelaren imponerar med sin höga stabilitet. För inom- 
och skyddat utomhusbruk.

Dispenser hands free
Färg: Silverfärg/Blå
10x57x21 cm (BxHxD)

FT30089657
Ant/förp. 1
740,00

Golvstativ desinfektion 
hands free
Färg: Antracit
40x132x40 cm (BxHxD)

FT30089653
Ant/förp. 1
2030,00

APS
Hygienstation Easy
Golvstativ av rostfritt stål för 
desinfektionsmedel. Fäst desinfektionsmedlet 
med en justerbar anordning. Inklusive avtagbar 
droppbricka och 1 l desinfektionsmedel (flaska 
med doseringspump, 2 ml, slagvolym). För 
inom- och skyddat utomhusbruk.
Färg: Stålgrå
29x25x110 cm (LxBxH)

VEGA
Hygienstation  Desinfectio
Praktiskt komplett set, perfekt för alla områden och arbetsplatser. Stativet är gjort av högkvalitativt rostfritt 
stål med hög stabilitet (6,8 kg).  Automatisk dispenser med sensor för kontaktlös desinfektion. Varje laddning 
(8x AA batterier, följer inte med i leveransen) ger 20 000 doseringar. 1 l desinfektionsmedel räcker till ca 
2500 doseringar. Inkl. 1 l handdesinfektionsmedel. 70% etanol och pantenol, för att motverka uttorkning av 
händerna. För inom- och skyddat utomhusbruk.

Golvstativ inkl. auto-
matisk dispenser
Färg: Silverfärg
30x120x15 cm (BxHxD)

Golvstativ inkl auto-
matisk dispenser
Färg: Silverfärg
30x120x15 cm (BxHxD)

Automatisk dispenser
Färg: Grå/Svart
12.5x28x12 cm (BxHxD)

FT30106530
Ant/förp. 1
1490,00

FT30089610
Ant/förp. 1
3740,00

FT30089611
Ant/förp. 1
3740,00

FT30089612
Ant/förp. 1
1170,00

Hygienstation  
Easy

endast

149000

 ■  Komplett set består av: 
stativ, dispenser och 1 
l desinfektionsmedel

 ■  Rostfritt stål

 ■  Dispenser kan sättas 
på olika platser

 ■  Mycket stabilt

Se ännu mer på
lusini.com
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VEGA
Automatisk dispenser Edis
Automatisk dispenser i plast. Kontaktlös 
användning tack vare sensorn. 
Rekommenderad installationshöjd 1,2 m. 
Kontrollampa. Låsbar. IP (skyddsklass) 
24. Batterier 3 x 1,5 V, C LR14 (totalt 
4,5 V) ingår inte i leveransen. Inkl. 
monteringsmaterial.
Färg: Vit
12.5x27.5x13 cm (BxHxD)

VEGA
Desinfektionsmedel Oxylite 2.0
Handdesinfektion (9, 10): Desinfektionsmedel som motverkar oönskade 
bakterier, virus och svampar. Kan användas för handhygien eller för 
desinficering av arbetsytor.
Ytdesinfektion (11): Alkoholfritt desinfektionsmedel som är 100% nedbrytbart, 
utan dofter eller allergener.
Inte farligt gods. Förvara förpackningen skyddat från direkt solljus och varma 
temperaturer. Öppnad förpackning håller i tre månader. Dermatologiskt testad. 
Var försiktig vid hantering av dessa produkter. Läs alltid etikett och produktblad 
före användning. 

Bartscher
Dispenser för des-
infektionsmedel
Dispenser för desinfektionsmedel i 
aluminium. Enkel att använda på ett 
hygieniskt sätt. Levereras inkl. väggfäste 
och en transparent refillflaska i polypropen. 
Färg: Silverfärg/Vit/Transparent
9.2x30x22.5 cm (BxHxD)

PULSIVA
Handtag Hands free 
Ergonomisk armbågstillsats för dörrhandtag. Med detta kan du enkelt 
öppna dörren utan händer. Gjord av glasfiberförstärkt plast. Öppna 
dörrar med armbågen eller underarmen och minska därigenom risken 
för smittspridning. Kan användas för fyrkantiga och runda dörrhandtag 
med en diameter på 16-24 mm. Enkel och säker att installera tack vare 
monteringsanvisningen. Levereras inkl. skruvar och muttrar i rostfritt stål. 
Kräver 3 mm insexnyckel (medföljer inte leveransen).
7.1x10.5x7.8 cm (BxHxD)

Handdesinfektion

Ytdesinfektion
Handdesinfektion 
med pump

VEGA
Dispenser Foa
Dispenser av plast för flytande tvål. 
Med påfyllningsbar tank. Används 
med tryckknapp. Utskänkningsmängd 
per tryck 0,7 g. Med nivåindikator. 
Rekommenderad installationshöjd 1,20m. 
Inkl. monteringsmaterial.
Färg: Vit
12.5x26.5x14 cm (BxHxD)

FT30098468
Ant/förp. 1
420,00

VEGA
Dispenser Hands Free
Dispenser av plast för flytande 
tvål. Används med armbågen. 
Utskänkningsmängd per tryck 1 g. 
Rekommenderad installationshöjd 1,2 m. 
Kan låsas. Inkl. monteringsmaterial.
Färg: Vit
13x26.8x16.2 cm (BxHxD)

FT30098471
Ant/förp. 1
420,00

FT30098469
Ant/förp. 1
960,00

Oxylite 2.0
5 l
18x25x16 cm (BxHxD)
FT30108349
Ant/förp. 1
610,00

Oxylite 2.0
5 l
18x25x16 cm (BxHxD)
FT30108353
Ant/förp. 1
460,00

Oxylite 2.0
10 l
23x31x18.5 cm (BxHxD)
FT30108348
Ant/förp. 1
990,00

Oxylite 2.0
10 l
23x31x18.5 cm (BxHxD)
FT30108352
Ant/förp. 1
670,00

Oxylite 2.0
0.5 l
18x7 cm (HxØ)
FT30108350
Ant/förp. 1
74,00

Oxylite 2.0
0.5 l
18x7 cm (HxØ)
FT30108351
Ant/förp. 1
74,00

FT30053426
Ant/förp. 1
390,00

Färg: Vit
FT30089413
Ant/förp. 1
128,00

Färg: Antracit
FT30089412
Ant/förp. 1
128,00
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VEGA
Munskydd Protective
Skydda dig själv och din omgivning. Masken är gjord av 
3-lagig fleece och har en optimal passform. Den fästs 
enkelt bakom öronen och sitter tätt över näsan. Uppfyller 
kraven för EN 14683:2005 CE. Bekväm att ha på 
sig och mycket andningsaktiv. Engångsprodukt. Se 
bruksanvisning innan användning. Av hygienskäl kan 
munskydd inte returneras eller bytas ut.
Färg: Blå
17.5x9.5 cm (BxH)

PULSIVA
Munskydd FFP2 Black
Skydda dig själv och din omgivning. Masken har en optimal 
passform. Den fästs enkelt bakom öronen och sitter tätt över 
näsan. Uppfyller kraven för CE och EN149:2001+A1:2009. 
Bekväm att ha på sig och mycket andningsaktiv. Hög filtration. Se 
bruksanvisning innan användning. Av hygienskäl kan munskydd inte 
returneras eller bytas ut.
Färg: Svart
16x10.5x8 cm (LxBxH)

FT30089637
Ant/förp. 50
Förp. 525,00
10,50

FT30107930
Ant/förp. 50
Förp. 775,00
15,50

POLIFILM
Skyddsfilm Antiviral Protection Plus
Självhäftande och transparenta skyddsfilm Antiviral Protection Plus med antiviral och antibakteriell beläggning som ger ett effektivt skydd mot bakterier och virus på 
nästan alla släta ytor. När den väl har applicerats, helst med en skrapa, är filmen aktiv i flera veckor och förhindrar tillväxt/spridning av många patogener. Filmens 
effekt bygger på metalljoner som, på samma sätt som tvål eller desinfektionsmedel, förstör patogenernas skyddande beläggning och gör dem oskadliga. Den tydliga 
fördelen: filmerna ger ett långvarigt skydd och behöver bara bytas ut efter skador eller kraftig nedsmutsning. Trots den behandlade ytan kan den antimikrobiella filmen 
rengöras regelbundet. Fett, smuts osv. finns kvar som på alla andra ytor och måste avlägsnas. Filmen har tilldelats dermatest-sigillet: mycket bra och är dermatologiskt 
testad. Den antivirala effekten mot vissa virus, inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus), har bekräftats av ett externt laboratorium i enlighet med ISO-standard 21702:2019
Polyolefinfilm med en tjocklek på ca 80µ (+/- 2µ)
Färg: Transparent

2500x10 cm (LxB)
FT30108534
Ant/förp. 1
160,00

2500x30 cm (LxB)
FT30108535
Ant/förp. 1
310,00

2500x50 cm (LxB)
FT30108536
Ant/förp. 1
420,00

För extra hög 

HYGIEN
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VEGA
Skyddsvägg Naro
Skyddsvägg i 3 mm tjockt högkvalitativt plexiglas. Enkel montering tack vare smidigt plug 
in-system. Står mycket stabilt. 
Färg: Transparent

VEGA
Skyddsvägg Malo
Skyddsvägg som är perfekt för att hjälpa dina gäster eller kunder följa 
rekommendationerna som gäller distansering. Kan användas på kontor, 
gym, restaurang mm. Det består av en eloxerad ram i aluminium och en 
skiva av lättskött, transparent PVC (brandklass B1). Lätt att montera. 
Mått: 950 x 201 cm. Tack vare den låga vikten, hjulen och 
bromsarna kan den lätt flyttas. 
Färg: Silverfärg
95x48x201 cm (BxDxH)

PULSIVA
Munskydd andningsmask 
FFP2 med reliefklämma
Filtrerande ansiktsmask FFP2 av hudvänlig fiberduk 
Skydda dig och din omgivning mot giftiga och skadliga 
aerosoler. Huvudremmen och näsbryggan gör att 
passformen blir perfekt. 
Inkl. 20 reliefklämmor som förpackas individuellt med 
varje mask.
CE-märkta och godkända enligt: EN 149:2001 + A1:2009
Färg: Vit
16x10.5x8 cm (LxBxH)

PULSIVA
Munskydd FFP2
Skydda dig själv och din omgivning. Masken har en 
optimal passform. Den fästs enkelt bakom öronen och 
sitter tätt över näsan. Uppfyller kraven för CE 2163 och 
EN149:2001+A1:2009. Bekväm att ha på sig och mycket 
andningsaktiv. Hög filtration. Se bruksanvisning innan 
användning. Av hygienskäl kan munskydd inte returneras 
eller bytas ut.
Färg: Vit
15.5x10.5x7 cm (LxBxH)

FT30107746
Ant/förp. 20
Förp. 310,00
15,50

FT30110351
Ant/förp. 5
Förp. 47,50
9,50

50x75 cm (BxH)
FT30089545
Ant/förp. 1
740,00

100x75 cm (BxH)
FT30089544
Ant/förp. 1
1280,00

FT30089883
Ant/förp. 1
3740,00

 ■  Hjälp gästerna 
hålla avstånd

 ■  PVC-överdrag i 
brandskyddsklass: 
B1 enligt DIN 4102, 
Inte lätt brandfarligt

Skyddsvägg  
Malo
endast

374000


