
specialistföretaget inom medicinsk radiologi

Samtliga modeller kan beställas i ovanstående färger.

grön röd lila

marinblå klarblå Silver antracitgrå

Material
våra förkläden tillverkas i no lead, light lead och lead vinyl. vi 
använder uteslutande strålskyddsmaterial från ledande tillverkare. 
Ur miljösynpunkt rekommenderar vi vårt blyfria material no lead. 
det uppfyller landstingens miljökrav. Skyddsegenskaperna är väl 
dokumenterade och har testats vid olika provningsinstitut.

Skötsel
Yttermaterialet innehåller Polyuretan som är lätt att rengöra. 
det kan desinficeras t ex med m70. 

Brodyr
vill du göra förklädet mer personligt kan du mot ett pristillägg 
låta märka fickan  med namn, logo eller med ett motiv från vårt 
bild sortiment. där ficka saknas går det bra att brodera direkt på 
förklädet.
   (se baksidan)

Förvaring av kläder
det är viktigt att du förvarar plaggen på rätt sätt. rätt förvaring 
förlänger livslängden på dina förkläden. vi tillverkar galgar och 
mobila förvaringssystem, som är specialdesignade för våra skydds-
kläder.

beställ separat broschyr.

Information/beställning
vid beställning ange modell, Pb, storlek, material, färg och ev till-
val av brodyr. vill du ha ytterligare upplysningar eller personlig 
utprovning på din arbetsplats, vänligen  kontakta någon av våra 
produktansvariga. 

maila eller faxa gärna din beställning till oss.

Fickan är försedd med en etikett som anger 
val av material; no lead, light lead eller 
lead vinyl.
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grönt yttertyg 

kantband som storleksindikator
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antracitgrå yttertyg

lila yttertyg Silver yttertyg

klarblå yttertyg

Purple yttertyg metallic green yttertyg

marinblå yttertyg

S-XXL

rött yttertyg med vitt kantband
finns i storlek: S-l

rött yttertyg med vinrött
kantband finns i storlek: Xl-XXl
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För Din komfort och säkerhet

katt nr 1.    Hund nr 2. åsna nr 3. koala nr 4.

apa nr 5. Uggla nr 6. Panda nr 7. Pingvin nr 8.

Säl nr 9 Snigel nr 10. nalle nr 11. ängel nr 12.

äpple nr 13. Fisk nr 14 blomma nr 15. Pense nr 16.

Storlekarna på broderierna varierar, vänligen kontakta oss för mer information.

Solros nr 13. Solblomma nr 14 tulpan nr 15.

Färdigsydda exempel.
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