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Som Norges ledende leverandør innen renhold til alle bransjer, 
har vi et stort ansvar for å sette bærekraft på dagsorden. Det tar 
vi på alvor. 
 
Vi har utviklet en bærekraftstrategi som skal tydeliggjøre våre målsetninger og ansvaret vi påtar oss. Strategien er bygget 
rundt 3 pilarer: Grønt fotavtrykk, friske mennesker og ansvarlig verdikjede. Disse pilarene er valgt fordi bærekraft handler 
om produkter og vaskeløsninger med lavest mulig miljøbelastning, velferden for menneskene som er i kontakt med 
produktene, samt produktenes verdikjede. Dette er en helhet vi tar ansvar for.

Vi jobber kontinuerlig med nye løsninger for systemer og produkter som etterlater et grønnere fotavtrykk – uten at det 
går på kompromiss med kvalitet og holdbarhet. 

I Lilleborg er arbeidet med substitusjon en naturlig del av alle utviklings- og innovasjonsprosjekter. Vi jobber aktivt med 
Miljøsertifisering av våre produkter. Gjennom dette arbeidet bidrar vi til at du som kunde kan nå egne bærekraftsmål. 
Innenfor kategorien rengjøringsmidler til profesjonelle brukere har Lilleborg størst andel av totalt antall svanemerkede 
produkter. Vi har mottatt flere priser fra Stiftelsen Miljømerking for vårt arbeid med svanemerking.
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En bærekraftig strategi
 bygget opp rundt 3 pilarer

 Innovasjon med fokus  
på bærekraft

Miljøsertifisering

Substitusjon av råvarer

Våre samarbeidspartnere

› �God�hygiene�og�trygg�mat�
for�våre�samarbeidspartnere�

› �Sikker�håndtering�av��
våre�produkter

› �Ergonomiske�produkter/
metoder�som�fremmer��
god�helse

Våre medarbeidere

› �Nærvær�til�våre�
medarbeidere

Samfunnet generelt 

› �Bistand�til�frivillige�
organisasjoner

Ansvarlig kjemileverandør

God etisk handel

Miljøeffektiv produksjon

Grønt fotavtrykk Friske mennesker Ansvarlig verdikjede
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Ren og nær verdiskapning
Lilleborg utvikler og selger effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsløsninger til det  
profesjonelle markedet. Vårt hovedfokus er å skape verdi for våre kunder gjennom reduserte  
totalkostnader samtidig som vi sikrer et hygienisk, godt resultat. 

I Lilleborg setter vi fokus på å skape verdi gjennom helhetlige løsninger og systemer som påvirker de totale  
kostnadene for renhold; 

Viktige verdidrivere for deg som kunde er: 

Part of the Orkla Group

• Reduserte totalkostnader for renhold
• Økt kunde- og gjestetilfredshet
• Redusert miljøbelastning
• Trygg mat og redusert smitterisiko
• Bedre helse for de som utfører rengjøringen

• Merkevarebeskyttelse
• Lønnsom kategorivekst

Vi bidrar til økt verdiskapning for våre kunder

Hele verdikjeden i Norge: 

Landsdekkende salgsapparat; 
Vårt serviceapparat gir lokal forankring hos våre kunder i hele Norge og tilbyr også service-, konsulent- 
og opplæringstjenester. 

 
Egen fagavdeling (kurs og kompetanse); 
Rollen som kompetansehever er grunnleggende for Lilleborg. Dette for å sikre en økt verdiskapning for våre 
kunder. Vår fagavdeling tilbyr et bredt spekter av kurs, skreddersydde renholdsprogram og fagbrev. I tillegg tilbyr  
vi service-, konsulent- og opplærings-tjenester gjennom vårt landsdekkende salgsapparat.

 
Egen utviklingsavdeling og laboratorium; 
Hvert år bruker Lilleborg betydelige ressurser på produktutvikling initiert av nye eller endrede kundebehov, lover 
og krav. Vår utviklingsavdeling sikrer fremtidsrettede produkter og systemer som er tilpasset norske forhold og 
lokale behov.

 
Egen fabrikk; 
På Ski utenfor Oslo ligger Lilleborgs fabrikk som er blant de mest avanserte fabrikker for produksjon av  
flytende vaskemidler i Europa. Fabrikken produserer årlig rundt 30.000 tonn. Fabrikken er sertifisert etter EN: ISO 
9001:2015, EN: ISO 14001: 2015 og OSHAS 18001:2007 og sikrer kortreist produksjon til våre kunder i Norge.

 
Teknisk avdeling 
Våre ingeniører og tekniske spesialister har spisskompetanse innenfor elektronikk og automasjon, noe som  
innebærer at vi også sikrer oppfølging av offentlige krav til tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner. 
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Økt kompetanse gir inspirasjon og skaper trivsel

Rollen som kompetansehever innenfor alle former for profesjonelt renhold og hygiene har  
alltid vært grunnleggende for Lilleborg. Vår fagavdeling tilbyr et bredt spekter av kurs/fag-
dager, skreddersydde renholdsprogram og kompetanseheving gjennom fagbrev. Tid, sted  
og innhold for kursene tilpasses deg som kunde etter behov, beliggenhet og bransje. 

Lilleborg har lange tradisjoner som Norges ledende totalleverandør av hygiene og rengjøringsløsninger til det 
profesjonelle markedet. Vi driver hele verdikjeden, inkludert produktutvikling og produksjon. 
Dette arbeidet har bidratt til at vi har en dyp og bred fagkompetanse innenfor blant annet næringsmiddel, 
hygiene, husøkonomi, serviceledelse, kjemi/laboratorium, renholdsplanlegging og byggrenhold (RTB).

Alle har behov for faglig påfyll
Gjennom våre kurs vil nivået for mestring øke, 
noe som igjen er motivasjonsskapende og gir økt 
selvfølelse i jobben. Videre vil kursdeltakelse resultere 
i kompetanseheving. Det vil både den enkelte ansatte 
og virksomheten i sin helhet nyte godt av. 
 
 
Skreddersydde kurs for ulike behov
Fagavdelingen i Lilleborg holder kurs i alt fra grunn- 
leggende rengjøring og mathygiene, til mer  
spesifiserte kurs om desinfeksjon og tekniske kurs 
i service av maskiner. I tillegg til å ha fokus på HMS 
(helse, miljø og sikkerhet) og riktig bruk av produkter 
og systemer, holder vi også mer generelle kurs om 
ledelse, motivasjon og arbeidsglede. 

Kontakt oss på tlf: 815 36 000

• Byggrenhold: Rent og tørt bygg 
• CLP: Et nytt faremerkingsystem 
• Fagbrevkurs i renholdsoperatørfaget 
• Gulvpleie: riktig renhold og vedlikehold  
 av gulv 
• HACCP og IK-mat workshop 
• HMS: Innemiljø og ergonomi 
• Hygiene og smitte: Personlig hygiene og  
 institusjonshygiene 
• Mathygiene og prøvetakning  
 (ut i fra retningslinjer fra Mattilsynet) 
• Mikrobiologi og hygiene på kjøkken 
• Motivasjon og teamarbeid 
• NS INSTA 800:2010 10
• Renholdsledelse og dilemmatrening 
• Smitterenhold
• Trygg mat med IK-mat og HACCP 

Lilleborg – ledende innen digitalisering av 
renholdsbransjen
 
Renholdsbransjen er på vei inn i en digital endringsreise. Dette gjør seg gjeldende gjennom et 
marked i stor endring, hvor flere og flere av innovasjonene er digitale, og hvor kundene i større 
grad etterspør disse. Lilleborg har satt seg et mål om å være en ledende aktør innen digitalisering 
og skal ved hjelp av digitale løsninger gi nye og bedre brukeropplevelser. For å møte de tekno-
logiske endringene og utfordringene i markedet har Lilleborg inngått partnerskap både med 
eSmiley og Datec for å betjene det norske markedet. Samarbeidet er en del av den digitale 
satsingen til Lilleborg som gir oss en mulighet til å videreutvikle Lilleborg sine digitale produkter 
og tjenester.

eSmiley – det papirløse kjøkken
eSmiley er et web-basert internkontrollsystem som sikrer at profesjonelle kjøkken overholder HACCP-standarden 
som en del av smilefjesordningen. Systemet skal bidra til trygg mat og automatiserer internkontroll og fare-
analyser. Med eSmiley vil kontroller utføres til riktig tid og endringer i lovverket oppdateres automatisk slik at man 
alltid er á jour med kravene fra Mattilsynet. Gjennom et strategisk samarbeid vil vi skape økt verdi for eksisterende 
og nye kunder ved å effektivisere og digitalisere prosesser for trygg mat.

eSmiley – reduksjon av matsvinn
Hvert år kaster nordmenn mer enn 200.000 tonn mat som kunne vært spist. Lilleborg ønsker å bidra til å senke mats-
vinnet og sammen med eSmiley har vi utviklet et digitalt verktøy som heter FoodWaste. Med FoodWaste kan du enkelt 
veie og registrere matsvinnet ditt og dermed sette i gang tiltak som bidrar til å redusere mengden mat som kastes.

Datec – den digitale renholder
CleanPilot er en nettbrettløsning som er enkel å bruke både for renholder og renholdsleder. Det er et praktisk og 
profesjonelt verktøy som integrerer renholder i den moderne digitale organisasjon og som gjør det enklere å 
jobbe smart. Lilleborg og Datec inngikk i mars et strategisk samarbeid om å selge og levere CleanPilot konseptet i 
Norge. Sammen har vi muligheten til å være med å endre måten renholdsbransjen jobber på og sørge for at både 
leverandør og oppdragsgiver av en renholdskontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag.

Internet of Clean
Internet of Clean er en skybasert plattform som knytter maskiner, dispensere, sensorer og andre smarte enheter 
sammen. Gjennom dataanlyse kan du få innsikt i de ulike prosessene slik at du kan optimalisere og effektivisere 
driften din. Ved hjelp av kunstig intelligens og robotisering får vi et innblikk i hvordan fremtidens løsninger påvirker 
renholdsbransjen.
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Foto: iStock.com

STORKJØKKEN
Lilleborg kan bidra i hele prosessen for å oppnå god hygiene og trygg mat i 
ditt kjøkken. Vårt brede spekter av kvalitetsprodukter kombinert med gode 
metoder og systemer sikrer dine kunder en god og trygg gjesteopplevelse.
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SUMA REVOFLOW / MASKINOPPVASK TIL AUTOMATISK DOSERING

SUMA REVOFLOW MAX PUR-ECO P2

Høykonsentrert maskinoppvaskmiddel i  
pulverform. Til alle typer oppvask og  
vannkvalitet. Sikrer strålende vaskeresultat 
hver gang. Produktet er svanemerket.

Varenr. 7518872 / EPD 2992683
Forpakning 3 x 4,5 KG

SUMA REVOFLOW MAX PUR-ECO 0P P2

Høykonsentrert maskinoppvaskmiddel i  
pulverform. Uten fosfat. Til alle typer 
oppvask og vannkvalitet. Sikrer strålende 
vaskeresultat hver gang. Produktet er  
svanemerket.

Varenr. 7522529 / EPD 4350476
Forpakning 3 x 4,5 KG

SUMA REVOFLOW SAFE PUR-ECO P10

Høykonsentrert maskinoppvaskmiddel i  
pulverform. Aluminiumsikkert ved riktig 
dosering. Produktet er svanemerket.

Varenr. 101100268 / EPD 5050497
Forpakning 3 x 4 KG

SUMA REVOFLOW / TØRREMIDDEL TIL AUTOMATISK DOSERING

SUMA REVOFLOW PERFECT P-ECO A17

Nøytralt, flytende tørremiddel. Til alle  
typer oppvask. Produktet er svanemerket.

Varenr. 7519002 / EPD 2991537
Forpakning 3 x 4 L

SUMA REVOFLOW PRISTINE PUR-ECO A18

Surt, flytende tørremiddel. Til alle  
typer oppvask ved hardt vann. Produktet er 
svanemerket.

Varenr. 7518739 / EPD 2992675
Forpakning 3 x 4 L

MARKEDETS MEST MODERNE MASKINOPPVASKSYSTEM 
FRA LILLEBORG PROFESJONELL 

Suma® Revoflow™

Forbedret oppvaskprosess, utmerket resultat!

Du kan stole på Norges ledende hygieneleverandør, 

Lilleborg Profesjonell. Vi forstår dine behov og sørger 

for at du bruker minst mulig tid og ressurser for at 

oppvasken skal være skinnende ren!

Du kan stole på Norges ledende hygieneleverandør Lilleborg. 
Vi forstår dine behov og sørger for at du bruker minst mulig tid  
og ressurser for at oppvasken din skal være skinnende ren! 

MARKEDES MEST MODERNE MASKINOPPVASKSYSTEM  
FRA LILLEBORG
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SUMA SAFEPACK / MASKINOPPVASK TIL AUTOMATISK DOSERING

SUMA NOVA PUR-ECO L6

Alkalisk flytende maskinoppvaskmiddel.  
Til alle typer oppvask og vannkvaliteter, godt 
egnet i hardt vann og vann som gir belegg  
i maskinen. Bør ikke brukes på aluminium. 
En del av SafePack serien. Produktet er  
merket med EUs miljømerke EU Ecolabel.

Varenr. 7516072 / EPD 1861897
Forpakning 10 L

SUMA JADE PUR-ECO L8

Sterk alkalisk, aluminiumsikkert, flytende
maskinoppvaskmiddel til alle vannkvaliteter.
Kobles direkte til det automatiske
doseringsanlegget, som sørger for riktig
konsentrasjon. Produktet er svanemerket og 
er en del av SafePack serien.

Varenr. 7516079 / EPD 1861731
Forpakning 10 L

SUMA SAFEPACK / TØRREMIDDEL TIL AUTOMATISK DOSERING

SUMA SELECT PUR-ECO A7

Svakt surt flytende tørremiddel til maskin- 
oppvask. Også egnet for bruk ved hardt 
vann. En del av SafePack serien. Produktet 
er merket med EUs miljømerke EU Ecolabel. 

Varenr. 7516556 / EPD 2465433
Forpakning 10 L

TRYGT OG ENKEL I BRUK
• Lukket system
• Låse- og fargekodesystem

OPTIMAL EFFEKT
• Pålitelig i bruk
• Presis dosering

BÆREKRAFTIG
• Miljømerkede produkter
• Reduksjon i emballasjeavfall

Suma® SafePack
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SUMA MEGA L52

Sterk alkalisk, flytende maskinoppvask- 
middel. Spesialmiddel til Hobart grytevasker 
og spesielt krevende oppgaver.

Varenr. 7010103 / EPD 2486827
Forpakning 20 L

SUMA TOTAL / MASKINOPPVASK TIL AUTOMATISERT DOSERING

SUMA MASKINOPPVASK L46

Dette er vår bestselger. Et sterk alkalisk, 
flytende maskinoppvaskmiddel. Produktet er 
svanemerket og passer til alle typer oppvask 
og vannkvaliteter, Bør ikke brukes på utstyr 
av aluminium.

Varenr. 2566 / EPD 872366
Forpakning kn à 12 KG

SUMA MASKINOPPVASK L1

Sterk alkalisk, flytende maskinoppvask- 
middel med blekemiddel. Til alle typer  
oppvask, ekstra effektiv ved vask av  
kaffe-/tebelegg. Bør ikke brukes på utstyr  
av aluminium.

Varenr. 847 / EPD 465385
Forpakning kn à 11,5 KG

SUMA MASKINOPPVASK L46

Dette er vår bestselger. Et sterkt alkalisk, 
flytende maskinoppvaskmiddel. Produktet er 
svanemerket og passer til alle typer oppvask 
og vannkvaliteter, Bør ikke brukes på utstyr 
av aluminium.

Varenr. 2506 / EPD 661876
Forpakning fat 240 KG

SUMA MASKINOPPVASK L1

Sterk alkalisk, flytende maskinoppvask- 
middel med blekemiddel. Til alle typer  
oppvask, ekstra effektiv ved vask av  
kaffe-/tebelegg. Bør ikke brukes på utstyr  
av aluminium.

Varenr. 642 / EPD 474676
Forpakning kn à 31,5 KG

SUMA MASKINOPPVASK L46

Dette er vår bestselger. Et sterk alkalisk, 
flytende maskinoppvaskmiddel. Produktet er 
svanemerket og passer til alle typer oppvask 
og vannkvaliteter, Bør ikke brukes på utstyr 
av aluminium.

Varenr. 7505 / EPD 2392140
Forpakning kn à 30,5 KG

SUMA MASKINOPPVASK L46

Dette er vår bestselger. Et sterkt alkalisk,  
flytende maskinoppvaskmiddel.  
Produktet er svanemerket og passer til  
alle typer oppvask og vannkvaliteter,  
Bør ikke brukes på utstyr av aluminium.

Varenr. 7503 / EPD 2392132
Forpakning 3 x 6,1 KG

SUMA	ALU-VASK	L8

Sterk alkalisk aluminiumsikkert  
maskinoppvaskmiddel. 

Varenr. 6740 / EPD 604181
Forpakning kn à 12 KG

SUMA	ALU-VASK	L8

Sterk alkalisk aluminiumsikkert  
maskinoppvaskmiddel. 

Varenr. 5500 / EPD 557512
Forpakning kn à 30 KG
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SUMA TOTAL / TØRREMIDDEL TIL AUTOMATISERT DOSERING

SUMA TØRREMIDDEL A7

Nøytralt tørremiddel til alle typer oppvask.
Produktet er svanemerket.

Varenr. 5698 / EPD 370031
Forpakning kn à 25 KG

SUMA TOTAL / MANUELL DOSERING

SUN PROFESJONELL TABLETTER 

Maskinoppvasktabletter med selvoppløselig 
folie til alle profesjonelle oppvaskmaskiner 
i storhusholdningsmarkedet; underbenk-
maskin, hettemaskin, tunellmaskiner.
 
Varenr. 3385 / EPD 2938751
Forpakning 5 x 100 STK

SUMA NORDLYS M20

Sterk alkalisk maskinoppvaskpulver til alle 
type oppvask, egnet for kort vasketid  
(under 20 min).

Varenr. 3647 / EPD 803619
Forpakning 4 x2,5 KG

SUMA TØRREMIDDEL A17 

Svakt alkalisk, flytende tørremiddel for
maskinell oppvask som er spesielt  
beregnet for vask av ølglass. Produktet  
bevarer ølskummet i glasset, slik at  
skumtoppen blir perfekt.

Varenr. 4128 / EPD 614826
Forpakning 3 x 5,2 KG

SUMA TØRREMIDDEL A8

Surt, flytende tørremiddel til alle typer  
oppvask egnet for hardt vann. Produktet  
er svanemerket.

 

Varenr. 3388 / EPD 2950178
Forpakning 3 x 5,2 KG

SUMA TØRREMIDDEL A8

Surt, flytende tørremiddel til alle typer 
oppvask egnet for hardt vann. Produktet er 
svanemerket.

Varenr. 3389 / EPD 2950186
Forpakning kn à 26 KG

SUMA TØRREMIDDEL A7

Nøytralt tørremiddel til alle typer oppvask.
Produktet er svanemerket.

Varenr. 4971 / EPD 2193795
Forpakning 3 x 5,2 KG
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SUMA TOTAL / SPESIALPRODUKTER

SUMA ANTIKALK D54

Rensemiddel som er meget effektivt mot
kalk- og annet belegg i oppvaskmaskin og
pa annet utstyr. Resultatet er en skinnende 
ren overflate.

Varenr. 7441 / EPD 2279693
Forpakning ks à 3 x 6,3 KG

SUMA CARBON REMOVER K21+

Aluminiumsikert bløtleggingsmiddel som 
effektivt fjerner fastbrente matrester og fett. 
Anbefalt brukt i kombinasjon med DiveEasy 
Soak Tank. Bruksløsning kan benyttes 24 t i 
døgnet i opptil 4 uker.

Varenr. 101101412 / EPD 5209861
Forpakning 2 x 5 L

SUMA BLØTLEGGING K26

Sterkt alkalisk, pulver til bløtlegging.
Bløtlegging av servise med fastbrent mat  
og vanskelige flekker. Effektiv til fjerning av 
misfarging forårsaket av te, kaffe,rødvin o.l.

Varenr. 3649 / EPD 386318
Forpakning 4 x 2,5 KG

TEMPERATURSTRIPS

Til måling og dokumentasjon av slutt- 
skylletemperaturer i alle typer oppvask-
maskiner. Temperaturstrips er et  
hjelpemiddel som gir en god dokumen- 
tasjon for bruk i IK-mat systemet. Komplett 
bruksanvisning medfølger i pakken.

Varenr. 6767 / EPD 2694263
Forpakning 30 STK

SUMA BLØTLEGGING K16

Sterkt alkalisk, flytende bløtleggingsmiddel. 
Bløtlegging av servise med fastbrent mat og 
vanskelige flekker. Suma Bløtlegging K16 er 
særlig effektiv til fjerning av proteinbelegg, 
samt misfarging forårsaket av te, kaffe, 
rødvin o.l.

Varenr. 6576 / EPD 966689
Forpakning 3 x 5,8 KG

Sikre hygienen på ditt kjøkken med strålende vaskeresultater uten anstrengelse.  
DiveEasy gjør jobben 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, i opptil 4 uker!   

Enkel, Trygg og Bærekraftig rengjøring av hardt tilsmusset kjøkkenutstyr og redskaper.  
Karbon, fastbrente matrester og fett forsvinner uten slitsom tids- og kostnadskrevende skrubbing.  

DiveEasy sparer ditt kjøkkenpersonell 1–3 arbeidstimer hver dag!

ETTER ETTERFØR FØR

Suma® DiveEasy
Rengjørings- og bløtleggingssystem



SUMA D-SERIEN/ MANUELL OPPVASK

RATIONAL SERIEN
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SUMA RENAX MILD 

Nøytralt, parfymefritt håndoppvaskmiddel 
beriket med den fuktighetsgivende ingre- 
diensen aloe vera. Produktet er mildt mot 
hendene samtidig som det gir skinnende 
ren oppvask.

Varenr. 3468 / EPD 4394052
Forpakning 15 x 0,75 L

LILLEBORG RATIONAL CARETAB

Skylletablette med CareControll til bruk 
ved automatisk rengjøring av alle Rational 
SelfCooking Center-ovner produsert etter 
2008.

Varenr. 3515 / EPD 4528998
Forpakning 150 STK

SUMA RENAX ULTRA

Nøytralt, flytende håndoppvaksmiddel.  
Produktet er svært effektiv og drøyt.

Varenr. 4817 / EPD 933754
Forpakning 15 x 0,75 L

LILLEBORG RATIONAL OVNSRENS

Flytende ovnsrens til bruk ved automatisk 
rengjøring av alle Rational ClimaPlus  
Combi-ovner.

Varenr. 3516 / EPD 4528931
Forpakning 10 L

LILLEBORG RATIONAL SKYLLEMIDDEL

Flytende skyllemiddel til bruk ved  
automatisk rengjøring av alle Rational  
ClimaPlus Combi-ovner.

Varenr. 3517 / EPD 4529392
Forpakning 10 L

LILLEBORG RATIONAL RENSETAB

Rensetablett til bruk ved automatisk  
rengjøring av alle Rational SelfCooking 
Center-ovner.

Varenr. 3513 / EPD 4529012
Forpakning 100 STK

LILLEBORG RATIONAL SKYLLETAB

Skylletablette til bruk ved automatisk  
rengjøring av alle Rational SelfCooking  
Center-ovner produsert før 2008.

Varenr. 3514 / EPD 4529004
Forpakning 50 STK
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SUMA D-SERIEN / OVERFLATERENGJØRING

SUMAGEL D30

Alkalisk gelrengjøringsmiddel for lavtrykks- 
anlegg og skumsprøyte. Må ikke brukes på 
aluminium.

Varenr. 7272 / EPD 1976695
Forpakning 3 x 5 KG

SUMAGEL KLOR D34

Alkalisk gelrengjøringsmiddel med natrium- 
hypokloritt godt egnet for periodisk renhold. 
Svært effektivt mot misfarging og belegg. 
Påføres med Atlas påføringsutstyr eller 
lavtrykkssprøyte.

Varenr. 7298 / EPD 2031854
Forpakning 3 x 5,5 KG

SUMA DAGLIG RENGJØRING D26

Alkalisk flytende daglig rengjøringsmiddel 
til storkjøkken. Løser effektivt opp fett og 
matrester. Daglig rengjøring av harde flater i 
områder der det håndteres næringsmiddel. 
Bør ikke brukes på aluminium. 

Varenr. 4568 / EPD 462523
Forpakning 3 x 5,1 KG

SUMA KRAFTIG RENGJØRING D36

Sterk alkalisk flytende skummiddel til  
periodisk rengjøring av problemsmuss i
storkjøkken. Inneholder natriumhypo- 
kloritt som gjør produktet svært effektiv  
mot misfarging og belegg. Påføres med 
Atlas påføringsutstyr eller lavtrykkssprøyte.

Varenr. 4570 / EPD 927921
Forpakning 3 x 5,7 KG

SUMA MULTI FREE D2

Alkalisk flytende daglig rengjøringsmiddel 
til storkjøkken. Løser effektivt opp fett og 
matrester. Daglig rengjøring av harde flater i 
områder der det håndteres næringsmiddel. 
Bør ikke brukes på aluminium. Produktet er 
svanemerket.

Varenr. 7508234 / EPD 4411690
Forpakning 6 x 1 L

SUMA MULTI D2

Alkalisk flytende daglig rengjøringsmiddel 
til storkjøkken. Løser effektivt opp fett og 
matrester. Daglig rengjøring av harde flater i 
områder der det håndteres næringsmiddel. 
Bør ikke brukes på aluminium.

Varenr. 7010025 / EPD 4316311
Forpakning 6 x 2 L

SUMAGEL PUR-ECO D32

Alkalisk gelrengjøringsmiddel for lavtrykks- 
anlegg og skumsprøyte. Produktet er  
svanemerket.

Varenr. 7352 / EPD 2153229
Forpakning 3 x 4,95 KG

UNIK GELSERIE MED USLÅELIG 
RENGJØRINGSEFFEKT!

Tidsbesparende
› Enkel påføring med Atlas Kombivask påføringsutstyr
› Gelen kollapser i kontakt med vann og renner enkelt til sluk

Hygienisk resultat
›	 Gel	sikrer	godt	vedheng	på	flaten	og	gir	forlenget	virketid 
›	 Økt	rengjøringseffekt

Økonomisk
› Energibesparende da produkt påføres med kaldt vann
› Redusert arbeidstid
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SUMA D-SERIEN / DESINFEKSJON

SUMA BAC D10

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med  
rengjørende effekt, beregnet for vask og 
desinfeksjon av alle overflater og utstyr som 
kommer i kontakt med næringsmidler.

Varenr. 100870790 / EPD 4323846
Forpakning 6 x 2 L

SUMA BAC D10 RENGJØRING

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med 
rengjørende effekt, beregnet for vask og 
desinfeksjon av alle overflater og utstyr 
som kommer i kontakt med næringsmidler. 
Dreper og inaktiverer effektivt bakterier, 
ulike virus og sopp.

Varenr. 100849171 / EPD 4864278
Forpakning 2 STK.

SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12

Suma Alcohol Spray kommer klar til bruk på
en 0,75 L sprayflaske. Produktet brukes til
desinfeksjon av alle overflater, redskaper og
utstyr som er i kontakt med næringsmidler.
Krever ingen etterskylling og er dermed 
tidsbesparende.

Varenr. 100875598 / EPD 4470761
Forpakning 6 x 0,75 L

SUMA D-SERIEN / SPESIALPRODUKTER

SUMA EXTEND D3

Aluminiumssikkert daglig rengjørings- 
middel for ovner, stekeflater og avtrekks- 
hetter i storkjøkken. Løser hurtig opp  
fett, sot og oljerester.

Varenr. 7010036 / EPD 4371026
Forpakning 6 x 2 L

SURFACE DISINFECTANT 5L

Alkoholbasert overflatedesinfeksjon.  
Klar til bruk, fylles over i bruksflaske.  
Produktet brukes ufortynnet til desinfeksjon 
av alle overflater, redskaper og utstyr der  
det er behov for desinfeksjon.

Varenr. 51007042 / EPD 5569884
Forpakning 3 x 5L

SUMA GRILL D9

Svært effektiv ovn- og grillrengjøring.  
Løser hurtig opp fett og fastbrent smuss. 
Brukes til periodisk rengjøring av ovner, 
komfyrer, griller, frityrkjeler osv. Må ikke 
brukes på aluminium eller andre  
alkaliefølsomme materialer.

Varenr. 7010064 / EPD 4231312
Forpakning 6 x 2 L

SUMA GRILL D9.8 HI-TEMP

Tidsbesparende produkt til daglig  
rengjøring av ovner, komfyrer og griller, 
uten først å vente på at overflatene avkjøles. 
Må brukes ved høy temperatur, fra 100 °C 
for at vaskeegenskapene i produktet skal 
virke.

Varenr. 7521437 / EPD 4470464
Forpakning 6 x 0,75L

SUMA INOX D7.1

Spesialutviklet polish for behandling av 
rustfrie stålflater som ikke kommer i kontakt 
med næringsmidler. Beskytter mot finger-
merker, fett og vannsprut, gjør overflaten 
strålende blank og letter renholdet.

Varenr. 7513553 / EPD 4404133
Forpakning 6 x 0,75 L

SUMA EXTEND D3

Aluminiumsikkert daglig rengjøringsmiddel 
for ovner, stekeflater og avtrekkshetter i 
storkjøkken. Løser hurtig opp fett, sot og 
oljerester.

Varenr. 100875939 / EPD 4470589
Forpakning 6 x 0,75 L

SUMA TAB D4
Effektivt desinfeksjonsmiddel til bruk på alle over-
flater, virksom mot et bredt spekter mikroorganis-
mer. Klortablettene har høy konsentrasjon og sørger 
for stabil lagring av virkestoffet og gir lang holdbar-
het før utblanding, løser seg lett i vann. En tablett 
per 10 liter vann motsvarer 150 ppm aktivt klor.

Varenr. 100952085 / EPD 5063573
Forpakning 4 x 300 STK.

SUMA GRILL D9

Svært effektiv ovn- og grillrengjøring. 
Kommer i en praktisk 0,75L flaske. Løser 
hurtig opp fett og fastbrent smuss. Brukes 
til rengjøring av ovner, komfyrer, griller. Må 
ikke brukes på aluminium. 
 
 
Varenr. 7519518 / EPD 4657201
Forpakning 3 x 2 x 0,75L

SUMA FREEZE D2.9

Vask av alle typer flater; gulv, vegger, tak, 
hyller, dør etc. i store fryserom/-skap.  
Effektiv rengjøring selv ved lave tempera-
turer ned til -25 °C, dvs. effektiv rengjøring 
uten opptining av fryserommet på forhånd.

Varenr. 7522169 / EPD 2873149
Forpakning 2 x 5 L

SUMA RAPID D6

Klar til bruk produkt for rengjøring av flater, 
glass, speil etc. Etterlater ikke skjolder.

Varenr. 7511964 / EPD 4303285
Forpakning 6 x 0,75 L
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SUMA D-SERIEN / SPESIALPRODUKTER

DESINFEKSJONSMIDLER

DESINFEKSJONSRUTINER

SUMA ALCOHOL WIPES

Etanolbasert desinfeksjon til alle typer harde 
overflater. Spesielt velegnet for næringsmid-
delindustri og kjøkken. Suma Alcohol Wipes 
har bestått EN 1276 og EN 1650 testene.

Varenr. 100878520 / EPD 5049887
Forpakning 12 x 150 STK.
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SUMA DIVERMITE / HØYKONSENTRERTE MIDLER

SUMA STAR PLUS D1

Suma Star Plus D1 plus er et høykonsentrert 
håndoppvaskmiddel. Produktet løser effek-
tivt opp fett og matrester, er enkelt å skylle 
av og etterlater ikke produktrester. Brukes  
gjennom Suma Divermite dispenser, som 
gir nøyaktig dosering hver gang, samt god 
utnyttelse av lagerkapasitet og redusert 
avfallsmengde.

Varenr. 7010000 / EPD 4871018 
Forpakning 4 x 1,5 L

SUMA TOTAL PUR-ECO D2.4

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc er et 
høykonsentrert rengjøringsmiddel til vask av
harde flater i områder der det handteres
næringsmidler. Produktet løser effektivt opp
fett og matrester. Brukes gjennom Suma
Divermite dispenser, som gir nøyaktig
dosering hver gang, samt god utnyttelse av
lagerkapasitet og redusert avfallsmengde. 
Miljømerket med EU-blomsten.

Varenr. 7517660 / EPD 2466282
Forpakning 4 x 1,5 L

SUMA BAC CONC D10

Suma Bac Conc D10 conc er et høy- 
konsentrert desinfeksjonsmiddel med  
rengjørende effekt, for bruk på alle over- 
flater som kommer i kontakt med nærings- 
midler. Produktet brukes gjennom Suma 
Divermite dispenser, som gir nøyaktig 
dosering hver gang, samt god utnyttelse av 
lagerkapasitet og redusert avfallsmengde.

Varenr. 7010071 / EPD 1042886
Forpakning 4 x 1,5 L

SUMA DIVERMITE / DISPENSER OG BRUKSFLASKER

PÅFYLLFLASKE D2

For bruksløsning av D2 produkter, inkludert 
Smartdose. Flasken kommer med en juster-
bar dyse slik at du unngår spraytåke.

Varenr. 5598 / EPD 1910652
Forpakning 6 x 0,75 L

PÅFYLLINGSFLASKE D10

For bruksløsning av D10 produkter, inkludert 
Smartdose. Flasken kommer med en juster-
bar dyse slik at du unngår spraytåke.

Varenr. 5610 / EPD 1910637
Forpakning 6 x 0,75 L

SUMA DIVERMITE PLUS DISPENSER TIL D1

Dispenser for Suma Star Plus D1.
Gir nøyaktig dosering hver gang.

Varenr. 67791 / EPD 757856
Forpakning 1 STK

DIVERMITE S DISPENSER

Dispenser for dosering av D2.4 og D10.
Gir nøyaktig dosering hver gang.

Varenr. 67067 / EPD 143610
Forpakning 1 STK

SUMA DIVERMITE er et system med  
høykonsentrerte	produkter	i	refillposer,	 
dosert gjennom dispensere.

› Økonomisk	system,	som	gir	korrekt	dosering	hver	gang

› Dispensersystemet sikrer bruk av riktig produkt

› Miljøtilpasset:	Refillposene	gir	lite	transportvolum	 
 og minimalt med avfall
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SUMA SMARTDOSE / HØYKONSENTRERTE MIDLER

SUMA SD BAC D10

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med 
rengjørende effekt, beregnet for vask og 
desinfeksjon av alle overflater som kommer 
i kontakt med næringsmidler. Et produkt i 
SmartDose serien.  

Varenr. 7517555 / EPD 4470407
Forpakning 2 x 1,4 L

SUMA SD MULTIPURPOSE CLEANER D2.3

Multifunksjonelt, høykonsentrert  
rengjøringsmiddel for rengjøring av alle 
vaskbare flater på kjøkken. Godt egnet til 
fjerning av fett og annet kjøkkensmuss. 
Produktet er et 4 i 1 produkt og egnet for 
generell rengjøring, gulvrengjøring,  
håndoppvask og rengjøring av glassflater 

 
Varenr. 7517318 / EPD 5455332
Forpakning 2 x 1,4 L
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Ta kontakt med din lokale Lilleborg representant for ytterligere 
informasjon rundt våre digitale produkter.

ESMILEY IK-MAT 
PROGRAM:

• Digital HACCP- 
 plan tilpasset din  
 produksjon og dine  
 aktiviteter 

• Enkel meny   
 som gjør det lett å  
 navigere 

• Enkle registreringer  
 som gjennomføres  
 på PC, nettbrett  
 eller smarttelefon 

• SMS- og e-post  
 varsling ved utløpte  
 kontroller  

• Automatisk             
 oppdatering ved 
 endringer i 
 lovverket

ESMILEY FOOD-
WASTE MODUL:

• Enkel registrering 

• Skreddersydd  
  oppsett 

• Vekt med direkte  
 tilknytning til   
 nettbrett  

• Prosjektstyring for  
 å sette i gang tiltak/ 
 måle effekt 

• Detaljerte rapporter  
 på ulike nivå 

• Kostnadskontroll

DATEC CLEAN-
PILOT:

• Digitalisering av  
 renholder 

• Dagens oppgaver  
 lastes ned på   
 nettbrett festet  
 til tralle 

• Verktøy for  
 renholdere   
 for lojalitet til   
  renholdsplan 

• Enkelt for   
 renholdsleder å  
 følge opp, korrigere  
 og veilede renholder

INTERNET OF 
CLEAN:

• IntelliBot - Norges   
første vaskerobot 

• IntelliTrail -    
oversikt over antall   
maskiner, sporing   
og meldingstjeneste 

• IntelliDish - status   
på vaskeprossess,   
dosering,    
meldingstjeneste   
ved avvik (kommer) 

• IntelliCare -    
sensorbasert    
dispenser, automatisk   
dosering

LILLEBORG  
– ledende innen digitalisering 
av renholdsbransjen
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HYGIENEREDSKAP
I vårt sortiment finner du de riktige redskapene for å optimalisere rengjørings-
effekten, samt minimere risikoen for krysskontaminering.

Ved å velge fra vårt hygienesortiment får du:

• Høyere hygienestandard
• Mattrygghet
• Lengre holdbarhet
• Funksjonalitet og effektivitet 
• God ergonomi 
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BØRSTER

OPPVASKBØRSTE SUMA

Oppvaskbørste med skrapekant. 
Kan brukes til det meste.

Varenr. 0641 / EPD 637033
Forpakning 10 STK

OPPVASKBØRSTE M/SKRAPEKANT HVIT

Solid oppvaskbørste med skrapekant. 
Velegnet til oppvask, rengjøring av maskiner 
og utstyr. Polyester. Kan rengjøres ved 
121 °C.

Varenr. V42375D / EPD 4476453
Forpakning 20 STK

GULVBØRSTE STIV 30CM HVIT

Bred gulv- og veggbørste. Velegnet til gulv 
med små fuger. Polyester. Kan rengjøres 
ved 121 °C.

 
 
Varenr. V70605D / EPD 904631
Forpakning 16 STK

FISKEBØRSTE HVIT

Lett fiskebørste som er velegnet ved rensing 
av fisk og ved rengjøring på smale steder 
som rundt kraner i håndvask og dusj. Skaft 
med opphengsøye

Varenr. 6015 / EPD 5447768
Forpakning 1 STK

HÅNDBØRSTE M/KORT SKAFT STIV HVIT

Stiv håndbørste med kort skaft.

 
Varenr. V41925D / EPD 4372504
Forpakning 10 STK

STÅLBALL 40G PAK

Enkel stålball for effektiv rengjøring og  
skuring av inntørket smuss og matrester 
 
 

Varenr. 64214 / EPD 1083831
Forpakning 10 STK

NALER

HÅNDNAL 24CM HVIT

Denne lille nalen brukes f.eks til å fjerne
vann fra bordflater. Polypropylen med
naturgummi. Kan rengjøres ved 100 °C.

Varenr. V77515D / EPD 4208310
Forpakning 20 STK

GULVNAL 50CM HVIT

Holdbar og robust gulvnal som er meget 
godt egnet for fjerning av vann på alle typer 
gulv. Enkelt å skifte gummikassett, den  
trekkes ut og klikkes inn. Fremstilt uten 
metall. Forsterket polypropylen med natur-
gummi. Kan rengjøres ved 100 °C.

Varenr. V77535D / EPD 4209508
Forpakning 10 STK
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GULVNAL M/DREIELEDD 40CM

Dreieleddet sikrer en hurtig og effektiv
rengjøring – også på svært utilgjengelige
steder som under bord og i hjørner. Hurtig 
i bruk. Samtidig er det lett og hygienisk å 
skifte kassett uten bruk av verktøy. For- 
sterket polypropylen med naturgummi.  
Kan rengjøres ved 100 °C.

Varenr. V77625D / EPD 4209284
Forpakning 10 STK

NALER

HYGIENESKAFT

TELESKOPSKAFT ALUMINIUM 125–181 CM

Universalskaft som kan stilles inn etter
brukerens høyde og gir dermed bedre
arbeidsstilling. Anodisert aluminium.
Kan rengjøres ved 100 °C. 
 
 
Varenr. V29255D / EPD 771246
Forpakning 5 STK

ALUMINIUMSSKAFT	150	CM,	HVITT

Ergonomisk korrekt skaft med behagelig
gripeflate og avrundet topp med  
opphengsøye. Må ikke brukes sammen med 
syre eller klor. Anodisert aluminium. 
Kan rengjøres ved 100 °C.

Varenr. V29375D / EPD 771253
Forpakning 10 STK

ANDRE KLUTER

4-LAGS KJØKKEN OG STØVKLUT

4-lags supergas allround klut med høy  
slitestyrke. Kan benyttes både som  
oppvaskklut og støv- og inventarklut  
med godt resultat. Vask: 60 °C. Tørk: 55 °C.

Varenr. 5123 / EPD 376186
Forpakning 10 STK

STRIKKET KLUT MED HVIT KANT

Enkel oppvaskklut i 100% bomull med høy 
oppsugningsevne. Vellegnet for våt renhold 
på kjøkken m.m. 45g. Vask: 95 °C.  
Tørk: 55 °C.

Varenr. 4325 / EPD 652818
Forpakning 25 STK
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ALLEGRO KLUT GUL 38X40CM

Non-woven klut som er godt egnet til 
inventar og støvrenhold. Kluten har en tett 
overflate med svært høy oppsugningsevne 
og er lett å skylle. Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C. 
Kan vaskes ca.10 ganger.

Varenr. 7511081 / EPD 1514025
Forpakning 25 STK

ALLEGRO KLUT RØD 38X40CM  

Non-woven klut som er godt egnet til 
inventar og støvrenhold. Kluten har en tett 
overflate med svært høy oppsugningsevne 
og er lett å skylle. Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C. 
Kan vaskes ca.10 ganger.

Varenr. 7511078 / EPD 1513993
Forpakning 25 STK

ALLEGRO KLUT HVIT 38X40CM

Non-woven klut som er godt egnet til 
inventar og støvrenhold. Kluten har en tett 
overflate med svært høy oppsugningsevne 
og er lett å skylle. Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C. 
Kan vaskes ca.10 ganger.

Varenr. 7511082 / EPD 1514033
Forpakning 25 STK

ALLEGRO KLUT BLÅ 38X40CM

Non-woven klut som er godt egnet til 
inventar og støvrenhold. Kluten har en tett 
overflate med svært høy oppsugningsevne 
og er lett å skylle. Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C. 
Kan vaskes ca.10 ganger.

Varenr. 7511079 / EPD 1514009
Forpakning 25 STK

NON-WOVEN KLUTER

JIF RENGJØRING SVAMP MED GREP

Praktisk rengjøringssvamp som gjør det 
enkelt å rengjøre på vanskelige og ujevne 
områder. utviklet med godt grep og grov 
pad for å enkelt kunne fjerne vanskelige 
flekker. 75X140X50 mm.

Varenr. 2619 / EPD 396440
Forpakning 10 x 5 STK 

MANUELLE PADS

JIF PROFESSIONAL GRILLPAD

JIF grillpad er spesialutviklet for fjerne mat 
og fett som er fastbrent på stekeplater. 
Brukes sammen med JIF grillsystem med 
grillholder og grillnett for optimalt resultat. 

Varenr. 6648 / EPD 1207943
Forpakning 10 STK
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FØRSTEHJELP
Med Cederroth førstehjelpsprodukter kan hvem som helst gi førstehjelp. 
Produktene er enkelt utformet og utstyrt med tydelige instruksjoner. Derfor 
kan de alltid brukes av alle, overalt, i alle sammenhenger.



Lilleborg
Nedre Skøyenvei 26, 0214 Oslo 

Telefon: 815 36000
www.lilleborgprofesjonell.no
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CEDERROTH FIRST AID KIT  
X-LARGE

EPD ASKO 4527859

REF 390103

Mål B 420 x H 300 x D 120 mm

1 Førstehjelpsinstruksjon
1 Pustemaske (REF 2596)
4 par Hansker (REF 2596)
4 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 Redningsteppe med varmereflekterende  
aluminiumsside (REF1892)
1 Saks (REF 270002)
1 Pinsett (REF 1875)
1 (x 45) Salvequick Plastplaster (REF 6036)
1 (x 40) Salvequick Tekstilplaster (REF 6444)
10 Salvequick Sårvask (REF 1880)

3 Metalliserte kompresser 20 x 40 cm  
(REF 1893)
2 Festenett (REF1893)
2 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
2 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 666150)
3 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
4 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
2 Elastiske bandasjer 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Salvequick Cold Pack (REF 219600)
1 Eye & Wound Cleansing Spray (REF 726000)
1 Innholdsfortegnelse

CEDERROTH FIRST AID KIT 
LARGE

EPD ASKO 4527792

REF 390102

Mål B 310 x H 247 x D 80 mm

1 Førstehjelpsinstruksjon
1 Pustemaske (REF 2596)
2 par Hansker (REF 2596)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 Redningsteppe med varmereflekterende
aluminiumsside (REF1892)
1 Saks (REF 270002)
3 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
2 Cederroth 4-in-1 Mini Blodstopper (REF 1911)

2 Metalliserte kompresser 20 x 40 (REF 1893)
1 Festenett (REF1893)
1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
20 Salvequick Plaster (REF 1880)
1 Soft Foam Bandage 6 x 40 cm (REF 666150)
10 Salvequick Sårvask (REF 1880)
2 Elastiske bandasjer 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Mitella (REF 1889)
1 Innholdsfortegnelse

CEDERROTH FIRST AID KIT  
MEDIUM

EPD ASKO 4527784

REF 390101

Mål B 310 x H 250 x D 80 cm

1 Førstehjelpsinstruksjon
1 Pustemaske (REF 2596)
2 par Hansker (REF 2596)
6 Salvequick Sårvask (REF 1880)
2 Safety Hand Cleanser (REF 2596)
1 Redningsteppe med varmereflekterende  
aluminiumsside (REF1892)
1 Saks (REF 270002)

1 Cederroth 4-in-1 Blodstopper (REF 1910)
1 Cederroth 4-in-1 mini Blodstopper (REF 1911)
1 Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900)
10 Salvequick Plaster (REF 1880)
4 Salvequick Maxi Cover (REF 658024)
1 Elastisk bandasje 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 Innholdsfortegnelse

CEDERROTH
FIRST AID KIT XL

CEDERROTH
FIRST AID KIT  
LARGE & MEDIUM

Robust og kraftig Førstehjelpssett i hardplast med plasterautomat 
på utsiden. Vesken beskytter mot støt, støv og fukt. Tydelig oversikt 
med bl.a. hansker, saks og pustemaske i lokket. Røde refilldekaler 
signaliserer når det er tid for påfylling. Signalfarger i grønt og gult gjør 
vesken synlig på lang avstand. Plass for øyedusj eller eget tilvalg.

Med First Aid Kit Large har du alltid et lite akuttmottak for 
hånden. Produktene er enkelt utformet og utstyrt med 
tydelige instruksjoner, noe som sikrer at hvem som helst 
skal kunne gi Førstehjelp, overalt. Vesken er et godt kom-
plement til den veggfaste Cederroth Førstehjelpstasjon for 
virksomheter der mange medarbeidere er på farten. Da 
kan det være nødvendig med en mobil førstehjelp, f.eks. i 
resepsjonen, restauranten eller bilen.

• Lett å bære med seg
• Veske i slitesterkt materiale med matt overflate
• Produktene er pakket i transparente plastlommer
• Plass til egne tilvalg

Bildet viser  
First Aid Kit Large

CEDERROTH 
FØRSTEHJELPS- OG BRANNSKADESTASJON

Førstehjelpstasjon for arbeidsplasser med 
risiko for brannskader og/eller som håndterer 
næringsmidler, for eksempel storkjøkken og 
næringsmiddelindustri. Nå med nye Cederroth 
Burn Gel 100ml. 

CEDERROTH FØRSTEHJELPS- 
OG BRANDSKADESTASJON

EPD ASKO 5285929

REF 51011003

Mål B 290 x H 560 x D 120 mm

2 Cederroth 4-in-1 Blodstopper
3 Cederroth 4-in-1 liten Blodstopper
2 x 2 stk Burn Gel kompress
1 Cederroth Burn Gel spray 100 ml
1 Salvequick Plasterautomat 

(inkl. 35 plaster og 30 fingertupp 
plaster- sporbare)

20 Salvequick Sårvask

1  Soft Foam plasterdispenser blå,  
2 m x 6 cm

1  Eske Burn Cover (plaster for 
brannsår) med 10 stk hydrogel- 
plaster (art. 901903)

1 Pustemaske
1 Førstehjelpsinstruksjon
1 Nøkkel

CEDERROTH BURN GEL VED BRANNSKADER

Cederroth Burn Gel Spray og kompresser gir rask
avkjøling og effektiv smertelindring ved brannsår.
Cederroth Burn Gel kjøler like effektivt som lunkent
vann og gir dermed raskere leging.

SOFT FOAM DISPENSER 

Cederroth Soft Foam Bandage Blue er et elastisk
selvheftende plaster for maksimal bevegelighet. Med
den smarte dispenseren skjærer du enkelt av en passe
stor bit. Bandasjen passer på alle typer sår og blir
sittende også i vann.

PLASTER FOR BRANNSKADER  

Cederroth Burn Cover beskytter og lindrer ved mindre
brannskader. Sårdynen består av en sval hydrogel som
dekker hudens nervetråder og bidrar til å lindre og den
gir raskere leging av sår. Sårdynen fester seg ikke i såret.

BLÅTT PLASTER FOR NÆRINGSMIDDELBRANSJEN

Salvequick Blue Detectable plaster egner seg ved hånd-
tering av næringsmidler. Et blått plaster er lettere å finne 
visuelt og oppdages også av de fleste metalldetektorer som 
brukes innen næringsmiddelindustrien.
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Varenr. L51011003 / EPD 5285929

Varenr. 3952 / EPD 4527859

Varenr. 3951  
EPD 4527792

Varenr. 3950  
EPD 4527784
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ØYEDUSJ & VEGGHOLDER

CR ØYEDUSJFLASKE 500ML

2 stk flasker x 500ml steril bufret isoton 
koksaltløsning uten konserverings- 
middel. For engangsbruk. Holdbarhet 4,5 år. 
Flaskens mål:  Ø 6,6 x H 23,5 cm.

Varenr. L725200 / EPD 2724730

CR VEGGHOLDER FOR ØYEDUSJ

Veggholder til Cederoth Øyedusj 500 ml. 
Med veggholderen får flasken en bestemt 
plass slik at alle vet hvor den finnes. Etter- 
lysende instruksjonsskilt medfølger.  
Mål: B 9 x H 27 x D 7 cm..

Varenr. L47200 / EPD 2725034

BURN GEL DRESSING  

Gir rask avkjøling og effektiv smertelindring 
ved brannsår, insektsstikk og solfor- 
brenninger. Forebygger infeksjon og gir 
raskere legning. Vannløselig. Inneholder Tea 
Tree Oil. Steril, 10x10cm.

Varenr. L901900 / EPD 2724714
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BLODSTOPPER 4-IN-1

Sterk og steril universalforbinding med 
4 funksjoner: trykk-, støtte-, dekk- og 
brannskadebandasje. Inneholder: 1 stk  
kompress og 2 stk elastiske bandasjer. 
Tydelige instruksjoner på forpakningen.

Varenr. L41910 / EPD 2722114

SQ SÅRVASKESERVIETTER

Salvequick Sårvask erstatter bomull og 
sårvannsløsning i flaske. Innholder: 20 stk 
Salvequick Sårvask (11 x 12 cm) med 0,9 % 
koksaltløsning. Sterile, stykkforpakket.  
Passer i førstehjelpsstasjon.

Varenr. 323700 / EPD 2714087

SALVEQUICK DETECTABLE 10X6 REFILL

Salvequick Detectable plaster er spesielt 
beregnet for bruk i næringsmiddelindustrien 
og storkjøkken. Plasteret oppdages av de 
fleste metalldetektorer og den blå fargen 
gjør også at plasteret er lett å oppdage 
visuelt.

Varenr. L51030127 / EPD 5313234

BLODSTOPPER 4-IN-1 MINI 

Steril universalforbinding m/ 4 funksjoner: 
trykk-, støtte-, dekk- og brannskade- 
bandasje (1x kompress, 1x elastisk bandasje). 
Passer spesielt for fingre og tær. Tydelige 
instruksjoner på forpakningen..

Varenr. L41911 / EPD 2724698

BURN GEL SPRAY

Gir rask avkjøling og effektiv smertelindring 
ved brannsår, insektsstikk og solfor- 
brenninger. Forebygger infeksjon og gir 
raskere legning. Vannløselig. Inneholder Tea 
Tree Oil. Steril, 6x50ml.

Varenr. L51011005 / EPD 5285952

SOFT	FOAM	BANDAGE	BLUE	2,0M

Cederroth Soft Foam Bandage Blue er et 
elastisk selvheftende plaster for maksimal 
bevegelighet. Med den smarte dispens-
eren skjærer du enkelt av en passe stor bit. 
Bandasjen passer på alle typer sår og blir 
sittende også i vann.

Varenr. L51011011 / EPD 5274261

ARTIKLER FOR FYLLING

SALVEQUICK DETECTABLE FINGER 10X6 REFILL  

Slitesterkt blått detectable plaster. Passer 
spesielt godt til næringsmiddelindustrien 
og storkjøkken. Hver refill inneholder 6 x 30 
plaster. 15 stk 63 x 39 (22) mm og 15 stk (72 
x 19 mm).

Varenr. L51030126 / EPD 5313226

SALVEQUICK PLASTIC 10X6 REFILL

Slitesterkt plastplaster. Hver refill inneholder 
6 x 45 plaster. 27 stk 72 x 19 mm og 18 stk 
72 x 25 mm.

 
Varenr. L6036 / EPD 2714137

CEDERROTH ØYEDUSJ 
I 2-PACK

EPD ASKO 2724730

Mål B 6,6 x H 23,5 cm REF 725200

Funksjonell design og gode skylle- 
egenskaper. En letthånterlig flaske med 
ergonomisk øyekopp og rikelig flyt av 
væske. 

Rask og enkel å åpne. Åpnes med et 
enkelt håndgrep. Vri og flasken er åpen. 
Kan med fordel oppbevares i Cederroth 
Veggholder.

2 stk flasker x 500 ml steril bufret isoton 
koksaltløsning uten konserveringsmiddel. 
For engangsbruk. 

Holdbarhet 4,5 år.

CEDERROTH 
VEGGHOLDER

EPD ASKO 2725034

Mål B 9 x H 27 x D 7 cm REF 7200

Veggholder med etterlysende 
instruksjonsskilt.

Robust og praktisk veggholder  
til Cederroth Øyedusj 500 ml   
(REF 725200). Med veggholderen  
får flasken en bestemt plass slik at  
alle vet hvor den finnes.
 
Flasken sitter fast i veggholderen og 
åpnes automatisk når den vris ut av 
holderen – øyeskyllingen kan starte 
øyeblikkelig. Kan plasseres på mange 
forskjellige måter, og passer derfor på alle 
arbeidsplasser og i alle lokaler.

CEDERROTH 
ØYEDUSJ & 
VEGGHOLDER

Cederroth Øyedusj og veggholder er designet for at det 
skal gå raskt å få hjelp. Flasken sitter fast i veggholderen og 
åpnes automatisk når den vris ut av holderen – øyeskyl-
lingen kan starte øyeblikkelig. Flaskene er utformet slik at 
øyet skylles med rikelig strømning i ca. 1,5 minutter.

Cederroth Øyedusj virker ved at den nøytraliserer øyets 
pH-verdi, dvs. at den har en nøytraliserende effekt på sprut 
av alkalier og syrer, noe som gir raskere resultat enn en 
vanlig koksaltløsning*.

* Generelt er effekten sterkere på alkalier enn på syrer.

UNIK 
FORM!

.
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SALVEQUICK TEXTILE 10X6 REFILL

Slitesterkt tekstilplaster. Hver refill innholder 
6 x 40 plaster. 24 stk 72 x 19 mm og 16 stk 
72 x 25 mm. 10 refiller i DPAK.

 
Varenr. L6444 / EPD 2714145

SALVEQUICK TEXTILE FINGERTIP 10X6 REFILL

Ekstra stort slitesterkt tekstilplaster til  
fingertupp. Hver refill inneholder 6 x 15 
plaster. 87 x 58 (23) mm.

Varenr. L6454 / EPD 2714152

ARTIKLER FOR FYLLING
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GULV
Gulv er som regel den mest arbeidskrevende delen når et rom eller bygg skal 
gjøres rent. Her finner du kvalitetsprodukter som erfaringsvis har gitt svært gode 
resultater, og som i tillegg er kostnadseffektive. Se Lilleborgs metodehefte for 
anbefalte metoder for rengjøring og vedlikehold av gulv.

PLASTERAUTOMATER / FØRSTEHJELPSTAVLER

SQ PLASTERAUTOMAT BLUE DET.

Passer i førstehjelpsstasjon. Innholder:  
2 x 35 Plaster Blå Detectable. Plaster  
kommer i to størrelser 72 x 19 mm og  
72 x 25 mm. 20 stk i DPAK.

Varenr. L51030130 / EPD 5317086

SQ PLASTERAUTOMAT 

Passer i førstehjelpsstasjon. Innholder:  
40 tekstilplaster, 45 stk plastplaster og 
nøkkel. To størrelser på plaster 72 x 19 mm 
og 72 x 25 mm.

Varenr. L490700 / EPD 2714095

CR FØRSTEHJELPSTAVLE MINI

En mindre tavle med plaster og blodstop-
pere som egner seg på mindre områder 
eller i arbeidskjøretøyer som lastebiler og 
varebiler. Mål: B 25 x H 40 x D 5 cm..

Varenr. L191400 / EPD 2725026
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DAGLIG RENGJØRING

TASKI JONTEC 300 FREE

Bruksområde:Til daglig rengjøring av alle 
gulv som tåler vann.  
Egenskaper: Nøytralt, lavtskummende  
middel uten farge og parfyme.

 
Varenr. 7513116 / EPD 736421
Forpakning 6 x 1 L

TASKI JONTEC R50

Bruksområde:Til combimatrengjøring av  
alle gulv som tåler vann.  
Egenskaper: Lavtskummende, svakt alkalisk 
rengjøringsmiddel. 
 
 
Varenr. 4136 / EPD 478891
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI JONTEC PROFI
Bruksområde: Til grovrengjøring og fjerning 
av olje og fett. 
Egenskaper: Effektiv, pH-nøytral olje- og 
fettfjerner som ikke skader polish.

Varenr. 4134 / EPD 476481
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI JONTEC 300 FREE SD

Bruksområde:Til daglig renhold av gulv, 
manuelt eller med maskin. 
Egenskaper: Nøytralt middel uten farge og 
parfyme, i ny emballasje med innebygget 
doseringskontroll.

Varenr. 7520192 / EPD 2988764
Forpakning 1 x 1,4 L

TASKI JONTEC EXTRA

Bruksområde: Til rengjøring og vedlikehold 
av gulv/polish uten maskin.  
Egenskaper: Polymerholdig middel til vask 
og vedlikehold av gulv uten maskin. Egner 
seg til grunnbehandling av gummigulv.

Varenr. 7513160 / EPD 4403804
Forpakning 2 x 5 L

TASKI JONTEC GROVRENT
Bruksområde: Til grovrengjøring av gulv og 
andre overflater, kan brukes til oppskuring. 
Egenskaper: Alkalisk, lavtskummende  
middel til grovrengjøring, kan også benyttes 
til oppskuring av de fleste gulv som tåler 
vann og alkalitet.

Varenr. 4244 / EPD 1910561
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI JONTEC FORWARD SD
Bruksområde: Alkalisk grovrengjøringsmiddel 
velegnet til grovrengjøring av ubehandlede 
gulv som tåler vann. Smart Dose doserings 
kontroll gir deg korrekt doseringsmengde, 
anti-drypp hode og mange andre fordeler.

 
Varenr. 7520206 / EPD 4473021
Forpakning 1,4 L

TASKI JONTEC DAGLIGRENT

Bruksområde: Til daglig rengjøring av alle 
gulv som tåler vann. 
Egenskaper: Nøytralt daglig rengjørings- 
middel med middels til høy skummeevne.

Varenr. 4132 / EPD 485730
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI JONTEC 300 FREE

Bruksområde: Til daglig rengjøring av alle 
gulv som tåler vann. 
Egenskaper: Nøytralt, lavtskummende  
middel uten farge og parfyme.

Varenr. 7513117 / EPD 736439
Forpakning 2 x 5 L

GROVRENGJØRING
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POLISHBEHANDLING

TASKI JONTEC BASE 2 PROTECT 

Bruksområde: Til polishbehandling av de 
fleste typergulv.  
Egenskaper: Gulvpolish med lang tradisjon 
på det norske markedet. 
 
 
Varenr. 101103602 / EPD 5630777
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI JONTEC ETERNUM

Bruksområde: Til polishbehandling der  
høy glans ønskes.  
Egenskaper: Slitesterk polish, med  
høy glans. 
 
 
Varenr. 7512694 / EPD 9870320
Forpakning 2 x 5 L

TASKI JONTEC TENSOL

Bruksområde: Til highspeedrensing av  
polish. 
Egenskaper: Behagelig parfymert, nøytralt 
middel til rensing og polering av polish  
med highspeedmaskin. Inneholder ikke 
polymerer. 
 
Varenr. 4793 / EPD 927939
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI JONTEC TIMESAVER

Bruksområde: Til polishbehandling der høy 
glans og slitestyrke ønskes.  
Egenskaper: Polish med høyt tørrstoffnivå 
og høy slitestyrke. Halvparten så mange lag 
og dobbel levetid. 

Varenr. 7514160 / EPD 1152503
Forpakning 2 x 5 L

TASKI JONTEC RESIN REMOVER
Bruksområde: Taski Jontec Resin Remover 
er et effektivt spesialprodukt for fjerning av 
klister fra sportsgulv og andre områder som 
mål, garderober mm. Kan brukes både  
maskinelt og manuelt. pH ca 10.

Varenr. 100886474 / EPD 4801098
Forpakning 2 x 5L

SPESIALPRODUKT
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POLISHFJERNER

TASKI JONTEC NO1 POLISHFJERNER

Bruksområde: Til polishfjerning på de fleste 
gulv, unntatt alkaliefølsomme (linoleum). 
Egenskaper: Kraftig oppskuringsmiddel

Varenr. 101102722 / EPD 5554597
Forpakning 2 x 5 L

TASKI TAPI EXTRACT TEPPERENS

Bruksområde:Til våtrens av tepper 
med maskin. Erstatter Taski Tapi TR103. 
Egenskaper: Nøytralt middel til våtrens av 
tepper. Inneholder O.N.T. luktfjernings- 
teknologi som bryter ned vond lukt.

Varenr. 101100322 / EPD 4124673
Forpakning 2 x 5 L

TASKI TAPI SPOTEX 2

Bruksområde: Spotex 2 er en flekkfjern-
ingsspray til vannløselige flekker fra tepper 
og tekstiler som fungerer utmerket. Sprayen 
inneholder O.N.T luktfjerningsteknologi som 
bryter ned vond lukt.

Varenr. 7513334 / EPD 4903357
Forpakning 6 x 0,75L

TEPPE OG TEKSTIL

TASKI TAPI GUM

Bruksområde:Taski Tapi Gum er en svært  
effektiv frostspray utviklet for fjerning 
av tyggegummi fra tepper og tekstiler. 
Frostsprayen er klar til bruk, og du kan  
skrape vekk tyggegummien umidelbart  
etter bruk.

Varenr. 7512374 / EPD 736876
Forpakning 6 x 0,5 L

TASKI TAPI SHAMPOO

Bruksområde: Shampoo middel til  
hurtigrens som raskt frisker opp tepper. 
Inneholder O.N.T luktfjerningsteknologi  
som bryter ned vond lukt og gir et frisk 
resultat.Anbefales å brukes med ProCarpet 
tepperensemaskin.

Varenr. 7513212 / EPD 4124723
Forpakning 2 x 5L

INVENTAR & INTERIØR   37 

INVENTAR OG INTERIØR
Gode rutiner for rengjøring av inventar og interiør sørger for et estetisk uttrykk, 
velvære og trivsel, og ikke minst et hygienisk innemiljø. Her finner du kvalitets- 
produkter som erfaringsvis har gitt svært gode resultater, og som i tillegg er  
kostnadseffektive.
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DAGLIG RENGJØRING AV INVENTAR

TASKI SPRINT 200 FREE SD

Bruksområde: Nøytralt middel uten farge 
og parfyme til daglig og stripefritt renhold 
av interiør. Smart Dose doseringskontroll gir 
deg korrekt doseringsmengde, anti-drypp 
hode og mange andre fordeler. pH ca. 6.

Varenr. 100863432 / EPD 4343992
Forpakning 1 x 1,5 L

SACTIF ALLRENT S2

Bruksområde: Til daglig rengjøring av  
interiør og gulv.  
Egenskaper: Nøytralt middel med farge og 
parfyme, middels skum, skader ikke polish. 
pH ca. 7 kons. og i bruksløsning.

Varenr. 5809 / EPD 264531
Forpakning 3 x 5 KG

PERIODISK RENGJØRING AV INVENTAR

SACTIF GROVRENT FREE

Bruksområde: Til periodisk rengjøring av 
interiør og gulv uten polish.      
Egenskaper: Alkalisk grovrengjørings- 
middel som effektivt fjerner smuss, velegnet 
til hovedrengjøring. Ikke til Polish.  
pH ca 11,2 kons., 10,5 i bruksløsning.

Varenr. 3425 / EPD 4228086
Forpakning 3 x 5 KG

SPRINT GLASS PUR-ECO

Bruksområde: Til rengjøring av glass og 
andre harde flater.  
Egenskaper: Bruksferdig middel uten  
ammoniakk. pH ca. 5–5,5 kons.

 
Varenr. 7515585 / EPD 1643691
Forpakning 6 x 0,75 L

ROOM CARE R3-PLUS PUR-ECO

Bruksområde: Til rengjøring av glass og 
andre harde flater.  
Egenskaper: Høykonsentrert, nøytralt  
middel som doseres fra Divermitedispenser.
pH ca. 7 kons.

Varenr. 101100172 / EPD 4344065
Forpakning 2 x 1,5 L

SPRINT GLASS PUR-ECO

Bruksområde: Til rengjøring av glass og 
andre harde flater. 
Egenskaper: Bruksferdig middel uten 
ammoniakk. pH ca. 5–5,5 kons.

 
Varenr. 7517111 / EPD 1981737
Forpakning 2 x 5 L

GLASSRENGJØRING
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FLEKKFJERNER

ROOM CARE R3 PÅFYLLFLASKE

Fargekodet flaske til bruk i Divermite- 
dispenser

Varenr. 68229 / EPD 1910710
Forpakning 6 x 0,3 L

DOSERINGSFLASKE	0,5L	SPRINT	200
Enkel og smart bruksflaske i plast, med rett 
tut for en konsentrert stråle. Utviklet for å 
brukes med Taski Sprint 200 bruksløsninger. 
Et godt alternativ til sprayflasker.

Varenr. 7513974 / EPD 4933925
Forpakning 1 STK.

PÅFYLLSFLASKER / DOSERINGSFLASKE

LUFTFRISKERE

SPRINT SPITFIRE SPRAY

Bruksområde: Grovrengjøring/flekkfjerner  
til problemsmuss.  
Egenskaper: Spesielt effektivt middel til 
fjerning av alle typer vanskelige flekker.  
pH ca. 12 kons.

Varenr. 7513489 / EPD 1002120
Forpakning 6 x 0,75 L

ROOMCARE R5

ROOM CARE R5 er en luftfrisker utviklet 
for å fjerne vond lukt og samtidig etterlate 
en frisk duft i rommet. Spray i rommet, og 
etterlat duften av et nyvasket rom

 
 
Varenr. 7509664 / EPD 4302550
Forpakning 6 x 0,75 L

SACTIF REN&LUKTFRI LUKTFJERNING

Bruksområde: Til rengjøring og lukt-
fjerning fra vanskelig tilgjengelige steder, 
som i fuger/sanitærgulv og i søppelrom. 
Egenskaper: Rengjøringsmiddel med mikro-
organismer, som både fjerner kalk, rust,  
organisk smuss og vond lukt. pH ca. 4,5 kons.

Varenr. 7573 / EPD 2451839
Forpakning 6 x 0,75 L
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MASKINER
Vi leverer TASKI maskiner, som er en av verdens ledende produsenter av  
renholdsmaskiner for kommersielt bruk. TASKI maskinene utmerker seg 
ved robust konstruksjon og funksjonelle egenskaper. Maskinene er drifts-
sikre, enkle og ergonomiske i bruk. 
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MASKINER

TASKI AERO 15 PLUS STØVSUGER

Taski Aero 15 Plus er en høyeffektiv og 
bærekraftig støvsuger med avanserte 
egenskaper, unik teknologi og super- 
effektiv motor.Produktet er designet for 
hyppig profesjonell rengjøring i alle typer 
miljø og er ekstremt stillegående. Kombi-
nasjonen av integrert kabeltrommel,  
full støvposeindikator, fotbedalbryter,  
økomodus og brukervennlig tilbehørsett 
som standard garanterer høy produktivitet 
og utmerket rengjøring. Tankkapasitet er  
15 liter.

 
Varenr. 7524250 / EPD 4982294

TASKI AERO PAPIRPOSER

Støvsugerposer i papir til Taski Aero 8+  
og 15+

Varenr. 7524289 / EPD 5050711
Forpakning 10 STK

TASKI AERO 8 PLUS STØVSUGER

Taski Aero 8 Plus er en høyeffektiv og 
bærekraftig støvsuger med avanserte 
egenskaper, unik teknologi og supereffek-
tiv motor.Produktet er designet for hyppig 
profesjonell rengjøring i alle typer miljø og 
er ekstremt stillegående. Kombinasjonen av 
integrert kabeltrommel, full støvposeindika-
tor, fotbedalbryter og økomodus  garanterer 
høy produktivitet og utmerket rengjøring. 
Tankkapasitet er 13 liter. 
 

 

Varenr. 7524249 / EPD 4982260

TASKI AERO 8/15 FLEECEPOSER 10STK

10 stk. fleeceposer til Taski Aero støvsugere.

Varenr. 7524288 / EPD 5050687 
Forpakning 10 STK
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MASKINPADS
Riktige pads til riktige gulv er viktig for å optimalisere renholdet.  
Resultatet blir renere, mer delikate og mer glansfulle gulv enn ved tradis-
jonelle metoder. Her finner du pads som er utviklet for å optimalisere ren-
holdet på sitt bruksområde.
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RENGJØRING/POLERING

TASKI TWISTER PAD 17" GRØNN

Vår anbefaling til rengjøring og polering 
for høy glans. TWISTER er impregnert med 
mikroskopiske diamanter og gir et resultat 
som er renere, mer delikate og mer glans-
fulle enn tradisjonelle metoder.

Varenr. 7709 / EPD 5184825
Forpakning 2 STK

TASKI TWISTER PAD 17" GUL

TWISTER Gul er vår anbefaling til rengjøring 
og polering for silkeglans. Impregnert med 
mikroskopiske diamanter som gir et renere, 
mer delikat og mer glansfullt resultat enn 
ved tradisjonelle metoder.

Varenr. 7708 / EPD 5184874
Forpakning 2 STK

TASKI TWISTER PAD 17" RØD

Vår anbefaling til grundig oppskuring og 
reetablering av nedslitte gulv. Impregnert 
med mikroskopiske diamanter som gir et 
renere, mer delikat og mer glansfult resultat 
enn ved tradisjonelle metoder.

Varenr. 7706 / EPD 5184841
Forpakning 2 STK 

TASKI TWISTER PAD 17" HVIT

TWISTER Hvit pad er vår anbefaling til 
finskuring. TWISTER er impregnert med 
mikroskopiske diamanter og gir et resultat 
som er renere, mer delikate og mer glans-
fulle enn ved tradisjonelle metoder.

Varenr. 7707 / EPD 5184858
Forpakning 2 STK 

SKURING



Vi har fokus på:
› Riktig bruk av kjemikaler  
 og metoder
› HMS
› Ergonomi
› Inneklima
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PERSONLIG HYGIENE
Her finner du produkter og systemer som hjelper deg å ivareta kravene inn-
enfor personlig hygiene. God håndhygiene er det beste virkemiddelet vi har 
mot smitte i hverdagen.
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INTELLICARE - DISPENSERE

IC DISPENSER MANUELL HVIT

Solid og hygienisk dispenser for manuell 
dosering. Smart multi-bracket løsning gjør 
at man enkelt kan benytte eksisterende 
hull i veggen på de fleste plasser. Utført i 
ABS plast. Stort vindu viser restbeholdning 
i refill og rom for å kommunisere et ønsket 
budskap. 
 
Varenr. D7524178 / EPD 4868808
Forpakning 1 STK

IC SOFT CARE SENSISEPT H34

Mild håndsåpe uten farge og parfyme for 
skånsom og effektiv håndvask med desin-
fiserende effekt. Produktet er en kombi-
nasjon av pleiende håndvask og effektiv 
desinfeksjon med klorhexidin. 
 
 

Varenr. 100981908 / EPD 4968293
Forpakning 4 x 1,3L

IC DISPENSER MANUELL SORT

Solid og hygienisk dispenser for manuell 
dosering. Smart multi-bracket løsning gjør 
at man enkelt kan benytte eksisterende 
hull i veggen på de fleste plasser. Utført i 
ABS plast. Stort vindu viser restbeholdning 
i refill og rom for å kommunisere et ønsket 
budskap. 
 
Varenr. D7524177 / EPD 4868782
Forpakning 1 STK

IC DISPENSER HYBRID HVIT

Solid og hygienisk dispenser med paten-
tert hybrid funksjonalitet – automatisk og 
manuell dosering i en og samme dispenser. 
Sikrer drift selv når batteriene slutter å fun-
gere. 4 stk C (LR14) batterier medfølger. 
 
 
 
Varenr. D7524180 / EPD 4868832
Forpakning 1 STK

IC SOFT CARE LUX 2IN1

En løsning som tilbyr en mild shampoo og 
kroppssåpe av høy kvalitet med en luksuriøs 
og velkjent, unisex duft. Fungerer også ut-
merket som badeskum og er svanemerket. 
Anbefales til alle bad- og dusjområder.

Varenr. 101100370 / EPD 5066881
Forpakning 4 x 1,3L

IC SURE INSTANT SANITIZER

Effektiv hånddesinfeksjon uten alkohol i 
skumform. Produktet er 100% plantebasert 
og har utmerket effekt mot virus (som H1N1 
og Korona), bakterier, gjær og sopp. Basert 
på melkesyre -en organisk ingrediens fra 
en naturlig kilde som hemmer veksten av 
mikroorganismer. Mild mot huden.  
 
Varenr. 100977078 / EPD 5068820
Forpakning 4 x 1,3L

IC DISPENSER HYBRID SORT

Solid og hygienisk dispenser med paten-
tert hybrid funksjonalitet – automatisk og 
manuell dosering i en og samme dispenser. 
Sikrer drift selv når batteriene slutter å fun-
gere. 4 stk C (LR14) batterier medfølger. 
 
 
 
Varenr. D7524179 / EPD 4868824
Forpakning 1 STK

IC SOFT CARE DERMASOFT

Mykgjørende hudkrem uten farge og 
parfyme som raskt tas opp av huden. Bev-
arer huden myk og forebygger sår og tørr 
hud. Anbefales brukt på alle steder der hyp-
pig håndvask er påkrevd. Helt fri for parfyme 
og parabener. 
 

Varenr. 100938654 / EPD 4866448
Forpakning 4 x 1,3L

INTELLICARE - MIDLER

INTELLICARE - MIDLER

INTELLICARE - TILBEHØR

IC SOFT CARE SENSITIVE 

Mild håndsåpe uten farge og parfyme  
og er spesielt utviklet for sensitiv hud. Fri 
for parabener og triclosan. Produktet er 
svanemerket og anbefalt av den Svenske 
Astma- og Allergiforeningen.

Varenr. 100938651 / EPD 4866224
Forpakning 4 x 1,3L

IC DRYPPESKÅL SORT

Dryppeskål som passer til både hybrid og 
manuell dispenser. Dryppeskål anbefales 
derfor på alle steder der overflaten under 
dispenseren kan bli skadet eller virke skjem-
mende dersom det kommer i kontakt med 
rester av middelet som finnes i dispenseren.

Varenr. D7524181 / EPD 4875829
Forpakning 1 STK

IC SOFT CARE ALL PURPOSE 

Flytende håndsåpe med en frisk blomster-
duft som gir en behagelig aroma etter bruk. 
Et økonomisk godt alternativ og passer til 
alle steder der publikum ferdes og man 
ønsker å tilby en effektiv, behagelig og drøy 
bruksløsning for gjester og besøkende. 

Varenr. 100938558 / EPD 4866125
Forpakning 4 x 1,3L

INTELLICARE GULVSTATIV 

Solid og hygienisk gulvstativ i sort utføring 
til bruk sammen med IntelliCare™ hybrid 
dispenser og dryppeskål. Kan stilles inn i 2 
høyder. Enkel montering og mulighet for 
å kommunisere et ønsket budskap med 
brukeren øverst på gulvstativet.

Varenr. D1224249 / EPD 5066386
Forpakning 1 STK

IC SOFT CARE DES E

Parfymefritt, etanolbasert (71,5%) hånd-
desinfeksjonsmiddel som inneholder myke-
middel slik at huden forblir myk og god 
(pH 7). Des E H5 er effektiv mot bakterier 
som MRSA og gjær, og virus som Noro- og 
Adenovirus.  
 
Varenr. 100938827 / EPD 4923595
Forpakning 4 x 1,3L

INTELLICARE RAL9007 GULVSTATIV 

Solid og hygienisk gulvstativ med dryppe- 
skål i metallic grå til bruk sammen med 
IntelliCare™ hybrid dispenser. En robust  
og diskret utførelse som passer godt inn i  
de fleste rom. Enkel montering. Alle refiller 
i IntelliCare™ -serien passer i hybrid dis-
penseren. 
Varenr. L-3724 / EPD 5563853
Forpakning 1 STK

IntelliCare™
Gulvstativet er en optimal løsning f.eks. ved  
frukt- og grøntavdeling, kantine, inngangsparti, 
buffé og ved panteautomater. Den er med  
andre ord perfekt for steder der folk ferdes  
og god håndhygiene kreves.

Mulighet for  
informasjonsplakat

Mulighet for  
klistreetikett  
for innhold 
og metode
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SOFT CARE LINE SOFT CARE LINE

SOFT CARE MILD H2

Ekstra mild vaskekrem uten farge. Lett 
parfymert. Passer også for dusj og bad. 
Rengjør effektivt samtidig som den er  
skånsom mot huden. Dryppefri. pH ca. 5,5.

 
Varenr. 6960400 / EPD 809434
Forpakning 6 x 800 ML

SOFT CARE FRESH

Effektiv og skånsom håndsåpe med  
velduftende parfyme. Anbefales til alle  
offentlige steder der håndvask tilbys  
publikum. Dryppefri. pH ca. 5,5.

 
Varenr. 6960300 / EPD 809343
Forpakning 6 x 800 ML

SOFT CARE SOFT H21

Bakteriostatisk håndsåpe uten farge og 
konserveringsmiddel. Lett parfymert. Passer 
for steder med hyppig håndvask. Dryppefri. 
pH ca. 8,5.

 
Varenr. 6971700 / EPD 685891
Forpakning 6 x 800 ML

SOFT CARE LINE SÅPEDISPENSER

Elegant såpedispenser som er svært enkel 
å dosere fra. Lett å montere og holde ren. 
Utført i ABS-plast og kan dekontamineres. 
Åpnes og lukkes uten bruk av nøkkel.  
Passer til alle Soft Care Line såperefiller.

 
Varenr. 7514295 / EPD 1346675
Forpakning 1 STK

SOFT CARE SENSITIVE H22

Meget mild vaskekrem uten farge og 
parfyme. Passer for sensitiv hud og for 
hender som vaskes ofte. Rengjør effektivt 
samtidig som den er skånsom mot huden. 
Dryppefri og svanemerket. pH ca. 5. 

Varenr. 6972400 / EPD 855148
Forpakning 6 x 800 ML

SOFT CARE DOVE H2

Fuktighetsbevarende mild håndsåpe. 
Markedsledende merkevare som gjestene 
kjenner igjen og setter pris på. Produktet 
inneholder 1/4 fuktighetskrem og er mild 
mot huden. Dryppefri. pH ca. 5.

 
 
Varenr. 6961200 / EPD 809681
Forpakning 6 x 800 ML

SOFT CARE SENSISEPT H34

Mild håndsåpe uten farge og parfyme for 
skånsom og effektiv håndvask med desin-
fiserende effekt. Produktet er en kombi-
nasjon av pleiende håndvask og effektiv 
desinfeksjon med klorhexidin. 
 
 
 
Varenr. 100854163 / EPD 4309605
Forpakning 6 x 800 ML 

SOFT CARE LUX 2 IN 1 H68

Mild shampoo og dusjkrem (2i1) med 
lukseriøs parfyme. Fungerer også som 
badeskum. Markedsledende merkevare som 
gjestene kjenner igjen og setter pris på.  
pH ca. 5.

Varenr. 7519332 / EPD 2705804
Forpakning 6 x 800 ML
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SOFT CARE SENSATIONS

SOFT CARE LUX 2 IN 1

Mild shampoo og dusjkrem (2i1) med 
lukseriøs parfyme. Fungerer også som 
badeskum. Markedsledende merkevare som 
gjestene kjenner igjen og setter pris på.  
pH ca. 5. 
 

Varenr. 7519459 / EPD 2705028
Forpakning 24 x 250 ML

SOFT CARE SENSATIONS LUX

Mild håndsåpe med lukseriøs parfyme. 
Markedsledende merkevare som gjestene 
kjenner igjen og setter pris på. pH ca. 5.

 

Varenr. 7519458 / EPD 2705424
Forpakning 24 x 250 ML

SOFT CARE DOVE 2 IN 1

Fuktighetsbevarende mild dusjkrem og shampoo 
med behagelig duft. Fungerer også som badeskum. 
Markedsledende merkevare som gjestene kjenner 
igjen og setter pris på. Produktet inneholder 1/4 
fuktighetskrem og er mild mot huden samt forhin-
drer at håret blir tørt. pH ca. 6,3.

Varenr. 7518642 / EPD 2390979
Forpakning 24 x 250 ML

SOFT CARE DOVE HAND WASHING CREAM

Fuktighetsbevarende mild håndsåpe. 
Markedsledende merkevare som gjestene 
kjenner igjen og setter pris på. Produktet 
inneholder 1/4 fuktighetskrem og er mild 
mot huden. pH ca. 4,9.

Varenr. 7518637 / EPD 2390961
Forpakning 24 x 250 ML

FÅ KJENTE MERKEVARER  
MED DITT DESIGN OG DIN STIL! 

Soft Care Sensations gir deg nå muligheten  
til å designe ditt eget deksel tilpasset nytt  
eller eksisterende design på ditt baderom.  

For mer informasjon ta kontakt:  
815 36 000 / kundeservice@lilleborg.no 

SOFT CARE DERMASOFT

Mykgjørende hudkrem uten farge og 
parfyme som raskt tas opp av huden. 
Bevarer huden myk og forebygger sår og 
tørr hud. Anbefales brukt på alle steder der 
hyppig håndvask er påkrevd. Dryppefri. 
pH ca. 7.
 
 
Varenr. 6971740 / EPD 895706
Forpakning 6 x 800 ML 

HÅNDDESINFEKSJON H5 SPRAY

Flytende parfymefritt, etanolbasert (71,5%) 
hånddesinfeksjonsmiddel som inneholder 
mykemiddel slik at huden forblir myk og god 
(pH 7). Des E er effektiv mot bakterier som 
MRSA og gjær, og virus som, Korona-,  
Noro- og Adenovirus.
 

Varenr. 101104102 / EPD 5594353
Forpakning 10 x 500 ML

HÅNDDESINFEKSJON 5L

Parfymefritt, etanolbasert (85 %) hånddesin-
feksjonsmiddel som er effektiv mot en rekke 
mikroorganismer. Fyll over i mindre embal-
lasje eller bruk pumpe for enklere håndtering 
direkte fra 5 liter. F.eks epdnr. 5603329 
 
 
 
Varenr. 51007041 / EPD 5569900
Forpakning 3 x 5L 

SOFT CARE HÅNDESINFEKSJON HÅNDDESINFEKSJON

SOFT CARE DES E H5

Hånddesinfeksjon som tørker raskt og ikke 
virker klebrig. Soft Care Safe er Norges 
eneste håndhygieneserie som er anbefalt 
av NAAF.

Varenr. 7519451 / EPD 5528377
Forpakning 6 x 800 ML
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SOFT CARE TEX

SOFT CARE TEX VÅTSERVIETTER

Milde og skånsomme servietter som gir  
fullverdig håndvask uten bruk av vann. 
Inneholder etanol samt fuktighetsbevar-
ende ingrediens som hindrer uttørring selv 
ved hyppig bruk. Soft Care Tex våtservietter 
forenkler og tilgjengeliggjør håndvask noe 
som gir bedre hygiene og kan være med  
på å redusere smitterisikoen. pH ca. 5.

Varenr. 100890636 / EPD 4563110
Forpakning 2 x 560 STK

SOFT CARE TEX 
gir	effektiv	og	 

skånsom håndvask  
uten såpe og vann

Effektiv?

Skånsom?
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DIVERSE PERSONLIG HYGIENE

DIXIN

LUX HOTELLSÅPE

Innpakket toalettsåpe med den velkjente, 
hvite Luxsåpen. Lux omslag. Gjestesåpe  
for hoteller, skip mm.

 

Varenr. 5455 / EPD 455550
Forpakning 600 STK x 15 GR

DIXIN DISPENSER RUSTFRI

Hygienisk tråddispenser i rustfritt stål.  
Kan autoklaveres

 

Varenr. 5732 / EPD 200980
Forpakning 1 STK

SOFT CARE WASH H2

Mild såpe til vask av hender. Uten farge  
og parfyme. Soft Care Safe er Norges  
eneste håndhygieneserie som er anbefalt  
av Astma- og Allergiforbundet.

Varenr. 7508211 / EPD 5064860
Forpakning 6 x 1 L

SUMABLESS HÅNDKREM

Meget drøy håndkrem. Rimelig i bruk og 
praktisk emballasje med pumpekork.  
Hindrer uttørring av hender.

 
 
Varenr. 5445 / EPD 980102
Forpakning 15 x 300 ML

SOFT CARE DES E H5

Hånddesinfeksjon som tørker raskt og ikke 
virker klebrig. Soft Care Safe er Norges 
eneste håndhygieneserie som er anbefalt 
av NAAF.

Varenr. 7517977 / EPD 5064779
Forpakning 6 x 1 L

SOFT CARE DERMASOFT

Fuktighetsbevarende krem. Trenger raskt  
inn i huden og virker ikke klebrig. Uten farge 
og parfyme. Soft Care Safe er Norges eneste 
håndhygieneserie som er anbefalt  
av Astma- og Allergiforbundet. 

Varenr. 100906348 / EPD 5064894
Forpakning 6 x 1 L
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DESINFEKSJON
Desinfeksjon er i enkelte situasjoner nødvendig for å oppnå tilfredsstillende 
hygienekrav. Alle Lilleborgs anbefalte desinfeksjonsmidler tilfredsstiller  
tester nødvendige for de forskjellige formålene de er laget for.
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OXIVIR EXCEL WIPES 100 STK

Oxivir Excel Wipe er en bredspekret desinfeksjons- 
og rengjøringsserviett. Produktet har kort virketid 
og er basert på patentert akselererende hydrogen-
peroksid. Brukes på harde, ikke porøse overflater 
og ikke-invasivt medisinsk utstyr. Produktet er 
godkjent hos SLV og er CE-merket. Desinfeksjon-
smidler skal anvendes på forsvarlig vis. Les alltid 
merkeetiketten og produktopplysningene før bruk 
 
Varenr. L-100984248 / EPD 5636527

SURFACE DISINFECTANT 5L

Alkoholbasert overflatedesinfeksjon. Klar til bruk, 
fylles over i bruksflaske. Produktet brukes ufortyn-
net til desinfeksjon av alle overflater, redskaper og 
utstyr der det er behov for desinfeksjon. 
 
 
 
 
 
Varenr. 51007042 / EPD 5569884

SUMA BAC D10 RENGJØRING

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med 
rengjørende effekt, beregnet for vask og 
desinfeksjon av alle overflater og utstyr 
som kommer i kontakt med næringsmidler. 
Dreper og inaktiverer effektivt bakterier, 
ulike virus og sopp. 
 
 
Varenr. 100849171 / EPD 4864278

SUMA	SD	BAC	D10	1,4L

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med 
rengjørende effekt, beregnet for vask og 
desinfeksjon av alle overflater som kommer 
i kontakt med næringsmidler. Et produkt i 
SmartDose serien.   
 
 
 
Varenr. 7517555 / EPD 4470407
Forpakning 2 x 1,4 L

DIVODES FG VT29 5L 

Desinfeksjon av overflater, tapperør eller st-
eder der etterspyling med vann bør unngås. 
Alkoholbasert og klar til bruk. 
 
 
 
 
 
Varenr. 7511257 / EPD 4402525

SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12

Suma Alcohol Spray kommer klar til bruk på
en 0,75 L sprayflaske. Produktet brukes til
desinfeksjon av alle overflater, redskaper og
utstyr som er i kontakt med næringsmidler.
Krever ingen etterskylling og er dermed 
tidsbesparende. 
 
 
Varenr. 100875598 / EPD 4470761
Forpakning 6 x 0,75 L

SUMA ALCOHOL WIPES

Etanolbasert desinfeksjon til alle typer harde 
overflater. Spesielt velegnet for næringsmid-
delindustri og kjøkken. Suma Alcohol Wipes 
har bestått EN 1276 og EN 1650 testene. 
 
 
 
 
 
Varenr. 100878520 / EPD 5049887

SUMA TAB D4

Effektivt desinfeksjonsmiddel til bruk på alle 
overflater, virksom mot et bredt spekter 
mikroorganismer. Klortablettene har høy 
konsentrasjon og sørger for stabil lagring av 
virkestoffet og gir lang holdbarhet før ut-
blanding, løser seg lett i vann. En tablett per 
10 liter vann motsvarer 150 ppm aktivt klor.

Varenr. 100952085 / EPD 5063573

SUMA BAC D10

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med  
rengjørende effekt, beregnet for vask og 
desinfeksjon av alle overflater og utstyr som 
kommer i kontakt med næringsmidler. 
 
 
 
 
Varenr. 100870790 / EPD 4323846
Forpakning 6 x 2 L

OVERFLATE
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PERSONLIG HYGIENE

SOFT CARE SAFE DES E H5

Mild såpe til vask av hender. Uten farge og 
parfyme. Soft Care Safe er Norges eneste 
håndhygieneserie som er anbefalt av Ast-
ma- og Allergiforbundet.  
 
 
 
 
Varenr. 7517977 / EPD 5064779
Forpakning 3 x 5 KG

SURE	INSTANT	SANITIZER	1,3L

Effektiv hånddesinfeksjon uten alkohol i 
skumform. Produktet er 100% plantebasert 
og har utmerket effekt mot virus (som H1N1 
og Korona), bakterier, gjær og sopp. Basert 
på melkesyre -en organisk ingrediens fra 
en naturlig kilde som hemmer veksten av 
mikroorganismer. Mild mot huden. 
 
Varenr. 100977078 / EPD 5068820
Forpakning 4 STK

SOFT CARE DES E H5

Hånddesinfeksjon som tørker raskt og ikke 
virker klebrig. Soft Care Safe er Norges 
eneste håndhygieneserie som er anbefalt 
av NAAF. 
 
 
 
 
Varenr. 7519451 / EPD 5528377
Forpakning 6 STK

MEDISINSK UTSTYR

CLINELL SPORICIDAL WIPES 25STK

Pereddiksyregenererende engangsservietter til rengjøring og desinfeksjon av ikke-invasivt 
medisinsk utstyr. Patentert teknologi sørger for stabil lagring av virkestoffene som dannes 
når den tørre servietten fuktes med vann. Kort virketid og drapsrate på 99,9999 % på sporer.

Varenr. L-3557 / EPD 4737144
Forpakning 6 x 25 STK

Viktige fokusområder for smitteforebygging

Kontorer

Dørhåndtak

Brytere

Dørhåndtak

Brytere

Dispensere
Matkontakt-
flater

Håndkontakt-flater

Kraner

Bestikk

Kjøkken og mattilberedning

Glasskille

Alle håndtak

Dispensere

Tablets

Brytere

Stoler

Bordoverflater

Kantine og matservering

Brytere

Dørhåndtak

Dispensere

Kraner

Toalettseter/urinaler

Toaletter

1. Utfør hyppig og korrekt håndhygiene. 
2. Rengjør rommet som normalt. 
3. Jobb deg fra rene overflater til urene overflater.
4. Bytt kluter hyppig og absolutt mellom hvert rom. 
5. Rengjør og evt. desinfiser alle berøringspunkter.
6. Øk hyppigheten av renhold og evt. desinfeksjon 

der dette er nødvendig på f.eks. fellesarealer, 
kantiner, tekjøkken og spiserom. 

Gode alternativer til desinfeksjon av Koronavirus:
VirkonS, Klorin, Suma Tab D4 Tab, Suma Alcohol
wipes, Divodes FG, Suma Alcohol Spray 

Pulter og
fellesbord

Telefoner

Vask hendene grundig. Spre såpe over alle flater på 
begge hender, inkludert håndleddet. Husk: tomler, 
mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper!

SARS-CoV-2 (Koronaviruset) Hygienetiltak under Korona utbruddet

HÅNDVASK TRINN FOR TRINN

PERSONLIG HYGIENE

HÅNDDESINFEKSJON 5L

Parfymefritt, etanolbasert (85 %) hånddesin-
feksjonsmiddel som er effektiv mot en rekke 
mikroorganismer. 
 
 
 
 

Varenr. 51007041 / EPD 5569900

HÅNDDESINFEKSJON H5  
SPRAY 500ML SOFT CAR

Flytende parfymefritt, etanolbasert (71,5%) 
hånddesinfeksjonsmiddel som inneholder 
mykemiddel slik at huden forblir myk og 
god (pH 7). Des E er effektiv mot bakterier 
som MRSA og gjær, og virus som, Korona-, 
Noro- og Adenovirus.

Varenr. 101104102 / EPD 5594353

HÅNDDESINFEKSJON IC  
SOFT	CARE	DES	E	1,3L

Parfymefritt, etanolbasert (71,5%) hånd-
desinfeksjonsmiddel som inneholder myke-
middel slik at huden forblir myk og god (pH 
7). Des E H5 er effektiv mot bakterier som 
MRSA og gjær, og virus som Noro-  
og Adenovirus. 

Varenr. 100938827 / EPD 4923595
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VASKERI
Lilleborg har produkter og systemer som bidrar til at de som driver med 
vask av tekstiler oppnår overlegent vaskeresultat og god totaløkonomi. Vi 
har høy fokus på bærekraftige løsninger og stabile, gode vaskeresultater 
som sikrer fornøyde kunder på lang sikt.
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FLYTENDE TØYVASK TIL AUTOMATISK DOSERING

OMO PROFESJONELL HOVEDVASK 3X

Sterk alkalisk flytende tøyvaskemiddel til  
alle typer tekstiler (ikke ull og silke).  
Produktet inneholder optisk hvit som  
oppretholder hvitheten i tøyet.

Varenr. 7127 / EPD 1702380
Forpakning kn à 12 KG

OMO PROFESJONELL BLEKEMIDDEL 4W

Surt flytende blekemiddel. Produktet er 
basert på hydrogenperoksid og er meget 
effektivt på å fjerne flekker. Produktet er 
svanemerket.

Varenr. 7129 / EPD 1691245
Forpakning kn à 10 KG

OMO PROFESJONELL SKYLLEMIDDEL 5Z

Surt flytende tekstilbehandlingsmiddel. 
Kombinerert nøytraliserings- og myke-
middel, hindrer effektivt kalkoppbygging i 
vaskemaskin og gir myke tekstiler.

Varenr. 7132 / EPD 1979475
Forpakning kn à 10 KG

OMO PROFESJONELL HOVEDVASK 3X

Sterk alkalisk flytende tøyvaskemiddel til  
alle typer tekstiler (ikke ull og silke).  
Produktet inneholder optisk hvit som  
oppretholder hvitheten i tøyet. 

Varenr. 7126 / EPD 1702356
Forpakning kn à 30 KG

OMO PROFESJONELL FINVASK 3T

Nøytralt flytende tøvaskemiddel til finvask  
av alle typer tekstiler (ikke ull og silke).  
Kan også brukes til bløtlegging. Produktet  
inneholder enzymer som gjør vaske-
prossesen meget skånsom mot tekstiller. 
Produktet er svanemerket.

Varenr. 7124 / EPD 1691278
Forpakning kn à 10 KG

OMO PROFESJONELL HOVEDVASK 2M

Sterk alkalisk, flytende tøyvaskemiddel til 
vask av alle typer tekstiler (ikke ull og silke). 
Produktet er svanemerket og inneholder  
ikke blekemiddel, zeolitt eller optisk hvitt. 
Produktet er svanemerket.

 
Varenr. 7303 / EPD 2032662
Forpakning kn à 12 KG

OMO PROFESJONELL HOVEDVASK 2M

Sterk alkalisk, flytende tøyvaskemiddel til 
vask av alle typer tekstiler (ikke ull og silke). 
Produktet er svanemerket og inneholder  
ikke blekemiddel, zeolitt eller optisk hvitt.  
Produktet er svanemerket. 

 
Varenr. 7304 / EPD 2045169
Forpakning kn à 30 KG

OMO PROFESJONELL MIKROFIBERVASK 1M

OMO Profesjonell Mikrofibervask 1M er et
nytt tøyvaskemiddel spesialdesignet til vask
av mikrofiber. Produktet er lavalkalisk og gir
en skånsomt, men effektiv vask av mikro- 
fiber. Produktet er svanemerket.
 
Varenr. 3426 / EPD 4229142
Forpakning kn à 10 KG
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TØYMYKNER TIL AUTOMATISK DOSERING

OMO PROFESJONELL TØYMYKNER 5S

Flytende tøymykner som gir myke og 
velduftende tekstiler. Produktet inneholder 
mykemiddel og antistat.    

Varenr. 7131 / EPD 1691260
Forpakning kn à 24 KG

PULVERTØYVASK TIL MANUELL DOSERING

CLAX COLOR 

Høyeffektivt vaskepulver med enzym- og 
tensidesystem som tar fett og fargester-
kt smuss. Effektiv fra 40 grader. Skånsom 
vask av alle typer tekstiler (ikke ull og silke), 
egnet til bløtlegging. Clax U micro 4833 
er erstattet av Clax Color med nytt tensid 
og enzymsystem som gjør den enda mer 
skånsom og samtidig mer effektiv.

 
Varenr. 3573 / EPD 4691143
Forpakning sekk à 10 KG  

CLAX MOPPEVASK   

Holder moppene hvite lenger. Skånsomt 
spesialmiddel i pulverform som forlenger 
moppenes levetid. Effektiv og svanemer-
ket til vask av alle typer blandingsmopper. 
Rex Moppevask 5709 er erstattet av Clax 
Moppevask med nytt tensid og enzymsys-
tem som gjør den enda mer skånsom og 
samtidig mer effektiv.

 
Varenr. 3572 / EPD 4689717
Forpakning sekk à 10 KG 

CLAX ULTRA 

Høyeffektivt tøyvaskepulver med blekemid-
del og enzymer, til vask av alle typer tekstiler 
(ikke ull og silke). Kan benyttes ved alle  
temperaturer. Effektiv fra 40 grader.  
Produktet er svanemerket. Clax P micro 
4832 og Livett micro 4834 er erstattet av 
Clax Ultra med nytt tensid og enzym- 
system, som gjør den enda mer skånsom  
og samtidig mer effektiv.

Varenr. 3574 / EPD 4691168
Forpakning sekk à 10 KG 

OMO PROFESJONELL TØYMYKNER 5S

Flytende tøymykner som gir myke og 
velduftende tekstiler. Produktet inneholder 
mykemiddel og antistat.    

Varenr. 7130 / EPD 1691252
Forpakning kn à 9,5 KG

LIVASOFT FLYTENDE MYKEMIDDEL

Antistat- og mykemiddel. Fjerner statisk 
elektrisitet og gir myke og velduftende klær.
Kun til manuell dosering!

Varenr. 4115 / EPD 545210
Forpakning 3 x 5 KG

SPESIALPRODUKTER

CLAX 200 S

Nøytralt høykonsentrert vaskeforsterker 
med tensider til vask av arbeidstøy. Spesielt 
effektivt  ved vask av tøy som er tilsmusset 
med fett og/ eller olje. 

 
Varenr. 4436 / EPD 761122
Forpakning 9 KG

PERSIL PC 100 TØYVASK 

Alkalisk vaskeforsterker til vask av svært 
skitne tekstiler. Egner seg spesielt godt til 
vask arbeidstøy av polyester/bomull. Uten 
blekemiddel og zeolitt.

 
Varenr. 3657 / EPD 5480520
Forpakning 10 KG

TILBEHØR

VASKENETT FOR MOPP&KLUT

Solid og stort vaskenett for mopper, kluter 
og andre tekstiler. Hurtiglås sikrer rask og 
enkel betjening. Str. 72x 46 cm.

Varenr. 5066 / EPD 679415
Forpakning 1 STK.
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Desinfeksjon av tekstiler 
Skånsom og effektiv desinfeksjon  
av tekstiler ved lavere temperatur

Se vedlagte brosjyre

Hvordan
desinfisere
tøyvask?

https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/7b2ebb2644b248b8bf7169c8fe92327a.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/7b2ebb2644b248b8bf7169c8fe92327a.pdf
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VÅTROM
I våtrom finner vi både vann/fukt og mange typer vanskelig smuss som 
gjør det viktig å bruke effektive produkter for å oppnå et hygienisk resultat. 
Her finner du kvalitetsprodukter som erfaringsvis har gitt svært gode  
resultater, og som i tillegg er kostnadseffektive.
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DAGLIG RENGJØRING AV SANITÆRROM

TASKI SANI 100 FREE

Bruksområde: Til daglig rengjøring av  
sanitærrom.
Egenskaper: Svakt alkalisk produkt uten 
farge og parfyme. pH ca. 11 kons.

 
 
Varenr. 7513105 / EPD 152181
Forpakning 2 x 5 L

BASICLEAN VÅTROM

Svanemerket alkalisk middel som anbefales 
til daglig rengjøring av sanitærrom. Effektiv 
som forebygger av kalkstein og kalsåpe. 
Tydelig bruksanvisning og fargekoding på 
etikett sikrer korrekt bruk.

Varenr. 3447 / EPD 4547840
Forpakning 12 x 1 KG

ROOM CARE R2-PLUS FREE

Bruksområde: Til daglig rengjøring  
av sanitærrom og andre harde flater.
Egenskaper: Nøytralt universalrengjørings- 
middel. Høykonsentrert, til bruk i Divermite-
dispenser. Uten farge og parfyme.
pH ca. 6 kons.

Varenr. 100863407 / EPD 4344016
Forpakning 2 x 1,5 L

TASKI SANI 100 FREE SD

Bruksområde: Til daglig renhold av sanitære
områder. 
Egenskaper: Alkalisk middel uten farge og 
parfyme, i ny emballasje med innebygget
doseringskontroll. pH ca 11 kons.

Varenr. 7520194 / EPD 2988731
Forpakning 1 x 1,4 L

TASKI SANI 100 FREE

Bruksområde: Til daglig rengjøring  
av sanitærrom. 
Egenskaper: Svakt alkalisk produkt uten 
farge.

 
 
Varenr. 7513103 / EPD 988154
Forpakning 6 x 1 L

SACTIF VÅTROM S8

Svakt alkalisk middel med utmerkede kalk-
bindende egenskaper til daglig rengjøring  
av sanitærrom. Daglig bruk hindrer opp- 
bygging av kalkstein, kalksåpe og hudfett. 
pH ca 10 kons. 10,5 i bruksløsning.

Varenr. 5802 / EPD 264473
Forpakning 3 x 5 KG

TASKI SANI 100 PUR-ECO

Bruksområde: Til daglig rengjøring av  
sanitærrom.
Egenskaper: Miljømerket, svakt alkalisk  
produkt med farge og parfyme. pH ca. 11 
kons., 7 i bruksløsning.

Varenr. 7520028 / EPD 4124533
Forpakning 6 x 1 L
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PERIODISK RENGJØRING AV SANITÆRROM

TASKI SANI-CID PUR-ECO SD

Bruksområde: Til periodisk renhold av  
sanitære områder. Egenskaper:
Surt middel med farge og parfyme,
i ny emballasje med innebygget
doseringskontroll. pH ‹2 kons.

Varenr. 7521593 / EPD 4395091
Forpakning 1 x 1,4 L

RENGJØRING AV TOALETT OG URINALER

TASKI SANI CLONET FREE

Bruksområde: Til rengjøring av toaletter og
urinaler. Egenskaper: Surt produkt uten 
farge og parfyme. pH ca. 2 kons.

 
 
Varenr. 7513269 / EPD 988659
Forpakning 6 x 0,75 L

ROOMCARE R9-PLUS PUR-ECO

Til rengjøring av toalett og periodisk  
kalkfjerning i sanitære områder.

 
 
 
Varenr. 7519612 / EPD 4394110
Forpakning 2 x 1,5 L

ROOMCARE R1-PLUS FRESH

Svanemerket rengjøringsmiddel til toaletter 
og urinaler. Høykonsentrert , alkalisk middel 
som doserers fra divermitedispenser. PH ca. 
10,5 kons.

 
Varenr. 7517320 / EPD 2167336
Forpakning 2 x 1,5 L

TASKI SANI CLONET PUR-ECO

Miljømerket, surt produkt med farge og 
parfyme til effektiv og enkel rengjøring av 
toalett og urinal. Smart svanehals som gjør 
det enkelt å komme til under toalettkanten. 
klar til bruk. pH. < 2.

Varenr. 7515245 / EPD 4903365
Forpakning 6 x 0,75 L

ROOMCARE R1 WC-RENS

Bruksområde: Til rengjøring av toaletter og 
urinaler. Egenskaper: Surt middel. Klar til 
bruk. pH ca. 2,8 kons.

 
Varenr. 100863404 / EPD 4316576
Forpakning 6 x 0,75 L
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RENGJØRING AV 
TOALETT OG URINALER

SACTIF URINALBLOKK 

Bruksområde: Til kontinuerlig rengjøring 
av urinaler. Egenskaper: Urinalblokk med 
enzymproduserende bakterier, som rengjør 
og hindrer dannelse av vond lukt.

Varenr. 5702 / EPD 110189
Forpakning 20 x 0,05 KG

KALKFJERNING

BRUKSFLASKE SANITÆR

TASKI SANI CALC FREE

Bruksområde: Til periodisk kalkfjerning og 
rengjøring av sanitærrom.
Egenskaper: Surt middel uten farge og 
parfyme. pH ca. 2 kons., 6 i bruksløsning.

 
Varenr. 7513248 / EPD 152199
Forpakning 6 x 1 L

ROOMCARE R9 PÅFYLLFLASKE

Fargekodet flaske til bruk i Divermite- 
dispenser.

Varenr. 1204326 / EPD 4369716
Forpakning 6 x 0,3 L

ROOM CARE R1 PÅFYLLFLASKE

Fargekodet flaske til bruk i Divermite- 
dispenser.

Varenr. 68227 / EPD 1911130
Forpakning 6 x 0,3 L

ROOM CARE R2 PÅFYLLFLASKE

Fargekodet flaske til bruk i Divermite- 
dispenser.

Varenr. 68228 / EPD 1910769
Forpakning 6 x 0,3 L
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FORBRUKERMERKEVARER
Her finner du Norges ledende og mest kjente merkevarer innen tøyvask,  
oppvask, rengjøring og personlig hygiene i stor forpakning.
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JIF PROFESSIONAL

JIF PROFESSIONAL OVN & GRILL

Sprayflaske klar til bruk for enkel og  
effektiv vask. Til rengjøring av ovner,  
griller og andre stekeflater. Fjerner  
effektivt fett og forkullede rester.

 
 
Varenr. 101102298 / EPD 5552419
Forpakning 6 x 750 ML

JIF PROFESSIONAL OXYGEL

Allrengjøringsmiddel for gulv og andre  
vaskbare overflater. Inneholder aktivt  
oksygen. Passer til gulv og alle andre  
flater som tåler vann.

 
 
Varenr. 7517878 / EPD 2203123
Forpakning 2 x 5 L

JIF PROFESSIONAL BADEROM 2I1

Sprayflaske klar til bruk for enkel og effektiv 
vask. Til rengjøring av alle overflater på 
badet. Fjerner effektivt kalksåpe, smuss og 
såperester. Gir en frisk duft som varer lenge. 

Varenr. 100850335 / EPD 4403119
Forpakning 6 x 750 ML

JIF PROFESSIONAL UNIVERSAL 

Sprayflaske klar til bruk for enkel og  
effektiv vask. Til rengjøring av vinduer,  
speil, bordplater, krom og annen innredning 
der det ønskes en blank overflate.

Varenr. 7517924 / EPD 2202117
Forpakning 6 x 750 ML

JIF PROFESSIONAL KJØKKEN 2I1

Sprayflaske klar til bruk for enkel og  
effektiv vask. Til rengjøring av alle  
overflater på kjøkkenet; arbeidsbenker, 
maskiner, vegger etc. Desinfiserende effekt.

Varenr. 100847753 / EPD 4323853
Forpakning 6 x 750 ML

JIF PROFESSIONAL SKUREKREM

Alkalisk, flytende rengjøringskrem med  
myk skureeffekt. Passer til rengjøring av 
stålbenker, håndvasker, badekar, keramiske 
fliser o.l. Anbefales til rengjøring av  
keramiske topper. Må ikke brukes på  
lakkerte/malte flater.

Varenr. 7508631 / EPD 327684
Forpakning 6 x 2 L

JIF 

er Norges største rengjøringsmerke. I over 30 år har vi dekket norske forbrukeres  
behov	for	et	rent	hjem	ved	hjelp	av	lettvinte	og	effektive	metoder.

 
I	Jif-serien	finner	du	produkter	til	alle	typer	overflater	som	vindu,	 

glass,	gulv,	ovner,	griller,	fliser,	benker	og	bord.
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RENGJØRING

RENAX DAGLIG RENGJØRING

Mildt og effektivt daglig rengjørings- 
middel for alle flater som tåler vann.  
Passer til daglig rengjøring i kontorbygg, 
institusjoner, storhusholdning og nærings- 
middelindustri.

Varenr. 4125 / EPD 541458
Forpakning 3 x 5L

BONZO VEGETABILSK GRØNNSÅPE

Mild og naturlig vegetabilsk grønnsåpe med 
behagelig duft for daglig rengjøring av veg-
ger og gulv. OBS: bør ikke brukes  
på linoleum.

 
Varenr. 4122 / EPD 544957
Forpakning 3 x 5L

HANDY GROVRENGJØRING

Grovrengjøringsmiddel med salmiakk,  
som effektivt fjerner fett og vanskelig smuss. 
For rengjøring av gulv, vegger, vinduer, 
etc. Godt egnet ved hovedrengjøring og 
nedvasking.

Varenr. 4123 / EPD 544973
Forpakning 3 x 5L

PEP ALLRENGJØRINGSMIDDEL

Allrengjøringsmiddel som etterlater en frisk 
duft av sitron. Effektivt rengjøringsmiddel 
som egner seg både på kjøkken, bad og 
hvor ellers det måtte ønskes å gjøre  
skikkelig rent.

Varenr. 4168 / EPD 676577
Forpakning 3 x 5L

RENHOLDSUTSTYR OG VERKTØY
Reholdsutstyret er en svært viktig del av det profesjonelle renholdet.  
Her finner du renholdsutstyr og verktøy som er utarbeidet for å:

• Øke effektivitet
• Forenkle oppgavene
• Redusere belastningen
• Bedre hygienen
• Fremstå som profesjonell og tidsriktig



UNIQ DUOTEX TØRR/FUKT  
BORRELÅS 40 CM

Vår beste mikrofibermopp for tørt og lett 
fuktig renhold. Frynsene kommer godt til i 
hjørner m.m. Utmerket på støv og flekker, 
perfekt for kontor og klasserom. Best i test 
hos Lilleborg!

 
Varenr. 3309 / EPD 2748523
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX TØRR/FUKT  
BORRELÅS 60 CM 

Vår beste mikrofibermopp for tørt og lett 
fuktig renhold. Frynsene kommer godt til  
i hjørner m.m. Utmerket på støv og flekker, 
perfekt for kontor og klasserom. Best i test 
hos Lilleborg!

Varenr. 3308 / EPD 2748655
Forpakning 5 STK

HØYKVALITETS MIKROFIBERMOPPER

UNIQ DUOTEX TØRR/FUKT LOMME 40 CM

Vår beste mikrofibermopp for tørt og lett 
fuktig renhold. Frynsene kommer godt til  
i hjørner m.m. Utmerket på støv og flekker, 
perfekt for kontor og klasserom. Best i test 
hos Lilleborg!

Varenr. 3312 / EPD 2815256
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX GLASS/METALL  
BORRELÅS 25 CM

Vår beste mikrofibermopp for rengjøring  
av glass og metalloverflater. Doble lag med  
100 % mikrofiber som gjør den utmerket  
til å fjerne fingermerker og hudfett.

 
Varenr. 3319 / EPD 2748549
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX FUKT HD 40 CM LOMME

Vår beste mikrofibermopp for fuktig 
renhold. Utmerket på flekkfjerning og 
oppsugningsevne. Holder enkelt på sand  
og grus, perfekt for ingangspartier,dusjer 
m.m. Best i test hos Lilleborg!

Varenr. 3316 / EPD 2815298
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX TØRR/FUKT  
LOMME 60 CM

Vår beste mikrofibermopp for tørt og lett 
fuktig renhold. Frynsene kommer godt til  
i hjørner m.m. Utmerket på støv og flekker, 
perfekt for kontor og klasserom. Best i test 
hos Lilleborg! 

Varenr. 3311 / EPD 2815223
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX TAVLE/INT. MOPP 25 CM

Vår beste mikrofibermopp av fire lag 100 % 
mikrofiber som gjør den utmerket på flekk- 
fjerning og oppsugningsevne.Perfekt for 
tavler, bord, whiteboard, trapper m.m. 
Best i test hos Lilleborg.

Varenr. 3511 / EPD 4532495
Forpakning 5 STK
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Høyt
Utslipp

Klasse C

Medium
Utslipp

Klasse B

Lavt
Utslipp

Klasse A

Dokumentert test 
viser utslipp av 

mikroplast i klasse 
A – lavt utslipp.

Det er gjennomført tester på hvor mye 
mikroplast Uniq Duotex tekstilprodukter 
slipper ut. Vi kan nå dokumentere at våre 

produkter har utslipp i laveste klasse –
klasse A. Dette kan derfor være et bedre 

miljøalternativ.

Andre egenskaper:
• Svanemerket iht. siste kriterier 2.4
• Oppfyller høyeste hygienestandard –

fjerner 98,8% MRSA bakterier i ett drag
• Blant de beste moppene på holdbarhet,  

garanterer 500 vask
• Lav friksjon og høy oppsugningsevne

Testene er gjennomført av ekstern 
leverandør: 

G



MILLENTEX AF M/LOMME 60 CM

Svært god mikrofibermopp som både kan 
brukes til tørt og fuktig renhold. Godt egnet 
til rengjøring av kontorer, klasserom m.m. 
inneholder 85% polyester og 15 % polyamid. 
Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C.

Varenr. 7254 / EPD 1944644
Forpakning 10 STK
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MIKROFIBERMOPPER

BLANDINGSMOPP M/LOMME 60 CM

Blandingsmopp med svært god oppsug- 
ningsevne for fuktig og vått renhold med lav 
friksjon. Inneholder 65 % polyester og 35 % 
Rayon som reduserer loing. Vask: 95 °C. 
Tørk: 55 °C. 

Varenr. 5094 / EPD 1036227
Forpakning 10 STK

MILLENTEX AF BORRELÅS 40 CM

Svært god mikrofibermopp som både kan 
brukes til tørt og fuktig renhold. Godt egnet 
til rengjøring av kontorer, klasserom m.m. 
inneholder 85% polyester og 15 % polyamid. 
Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C.

Varenr. 7257 / EPD 1944685
Forpakning 10 STK

MILLENTEX POLYESTER M/LOMME 60 CM

Multifunksjonell polyestermopp med  
lomme. Svært høy slitestyrke. Denne 
allroundmoppen egner seg både til tørt og 
fuktig renhold, samtidig som den kan brukes 
til polishutlegging. Vask: 95 °C. Tørk: 55 °C.

Varenr. 7250 / EPD 1944578
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX FUKT HD 60CM LOMME

Vår beste mikrofibermopp for fuktig ren-
hold. Utmerket på flekkfjerning og opp- 
sugingsevne. Holder enkelt på sand og grus, 
perfekt for inngangspartier,dusjer m.m. Best 
i test hos Lilleborg! 60 cm med lomme.

Varenr. 3315 / EPD 2815264
Forpakning 5 STK

MOPPER OG MOPPESKAFT / MIKROFIBERMOPPER

ANDRE MOPPER

UNIQ DUOTEX FUKT HD BORRELÅS 40 CM

Vår beste mikrofibermopp for fuktig 
renhold. Utmerket på flekkfjerning og 
oppsugningsevne. Holder enkelt på sand og 
grus, perfekt for ingangspartier,dusjer m.m. 
Best i test hos Lilleborg! 
 
 
Varenr. 3314 / EPD 2748663
Forpakning 5 STK

UNIQ DUOTEX FUKT HD BORRELÅS 60 CM

Vår beste mikrofibermopp for fuktig 
renhold. Utmerket på flekkfjerning og 
oppsugningsevne. Holder enkelt på sand  
og grus, perfekt for ingangspartier, dusjer 
m.m. Best i test hos Lilleborg!
 
 
Varenr. 3313 / EPD 2748531
Forpakning 5 STK
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ENGANGSMOPP OLJEIMPREGNERT

100 % forsterket viskosemateriale,
impregnert med mineralolje. Engangsmopp 
som binder løst smuss svært godt og sikrer 
et godt innemiljø. Til moppestativ med 
festeøyne. 
 
 
Varenr. 5044D / EPD 4208328
Forpakning 50 STK

UNIQ ENGANGSMOPP MIKROFIBER

Mikrofibermoppen har god oppsugingsevne,
høy rengjøringseffekt og lavt kjemiforbruk.
Loer ikke. Moppen egner seg glimrende 
til tørt renhold og fjerner støv på en enkel 
måte. Kan også brukes til flekkfjerning ved  
å spraye direkte på flekker. 
 
Varenr. 7409 / EPD 2191294
Forpakning 10 x 25 STK

MOPPESKAFT

MOPPENAL

ALUMINIUMSKAFT 150CM

Lett aluminiumsskaft med glatt overflate i 
150cm lengde. Kan brukes sammen med 
f.eks moppestativ i metall. 

 
 
Varenr. 7246 / EPD 1922509
Forpakning 1 STK

ULTRA PLUSS TELESKOPSKAFT 100-170CM

Vårt anbefalte moppeskaft av ypperste 
kvalitet. Utviklet med et ergonomisk design, 
høy slitesterke, enkel låsemekanisme og 
behagelig materiale. 100-170 cm anbefales 
til rengjøring av gulv. 

Varenr. 7520277 / EPD 4727418
Forpakning 1 STK

GULVNAL STÅL 55CM 

Gulvnal med galvanisert metallramme
som forhindrer rust. Den doble gummien
er svært slitesterk og har stor elastisitet.
Anbefales ikke brukt i områder med olje
eller sterk varme. Alle skaft med diameter
mindre enn 24 mm kan benyttes.

Varenr. 5876 / EPD 185934
Forpakning 1 STK

ULTRA PLUSS TELESKOPSKAFT 60-105 CM

Vårt anbefalte moppeskaft som er svært 
slitesterkt og av veldig høy kvalitet. 60-105 
cm anbefales til rengjøring av vertikale flater 
som dører, tavler, vindu etc. Samt til lett 
tilgjengelig interiør..

Varenr. 7520278 / EPD 4727434
Forpakning 1 STK
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MOPPESTATIV

MOPPESTATIV METALL 60CM

Dette moppestativet i metall er svært godt 
egnet for bruk på ujevne gulv med behov 
for mye fukt. Holdbart, enkelt og passer til 
de fleste lommemopper.

Varenr. 7742 / EPD 2602407
Forpakning 1 STK

ULTRA PLUSS MOPPESTATIV 25CM

Vårt anbefalte moppestativ av ypperste 
kvalitet. Stativet er lett og flatt, låsbar i alle 
posisjoner, har god ergonomi, utstyrt med 
bremsemekanisme og en sterk borrelås.

Varenr. 7520279 / EPD 4728036
Forpakning 1 STK

UNIQ LOMMEMOPPESTATIV 60CM

Vårt beste lommemoppestativ i hard
plast med høy slitestyrke. Stor, holdbar
fotpedal.

 
 
Varenr. 6509 / EPD 834325
Forpakning 1 STK

ULTRA PLUSS MOPPESTATIV 60 CM

Vårt anbefalte moppestativ av ypperste 
kvalitet. Stativet er lett og flatt, låsbar i alle 
posisjoner, har god ergonomi, utstyrt med 
bremsemekanisme og en sterk borrelås.

Varenr. 7520281 / EPD 4728077
Forpakning 1 STK

ULTRA PLUSS MOPPESTATIV 40CM

Vårt anbefalte moppestativ av ypperste 
kvalitet. Stativet er lett og flatt, låsbar i alle 
posisjoner, har god ergonomi, utstyrt med 
bremsemekanisme og en sterk borrelås.

Varenr. 7520280 / EPD 4728044
Forpakning 1 STK

MOPPESKAFT/MOPPER
› Moppeskaftet skal være lett i vekt og lett å justere i 
 høyden. En grei regel er at skaftet skal rekke til 
 nesen slik at en har et bra utgangspunkt for god  
 arbeidsteknikk

› Skaftet skal være behagelig å holde. Gunstig  
	 diameter	er	2,3	–	2,5	cm

› Mopper	finnes	i	ulike	kvaliteter	og	skal	tilpasses	type 
	 underlag	og	sted	(gulvbelegg/	fliser,	gulv/	trapp).		 
 Valg av riktig mopp kan lette arbeidsdagen mye

Kilde: NTNU
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MIKROFIBERKLUTER

ULTRA FREE MIKROFIBERKLUT RØD

De fine fibrene i mikrofiberklutene tar opp 
selv de minste støvpartiklene, fett og annet 
smuss samtidig som kluten er svært god å 
holde i hånden. Klutene finnes i fire farger 
og muliggjør dermed fargekoding.
Størrelse 32x32 cm.

Varenr. 7520136 / EPD 2718310
Forpakning 20 STK

ULTRA FREE MIKROFIBERKLUT GUL

Svanemerket mikrofiberklut som tar opp 
selv de minste støvpartikler, fett og annet 
smuss. Tilgjengelig i fire farger og muliggjør 
fargekoding under renhold. Størrelse  
32x32 cm.

Varenr. 7520138 / EPD 2718377
Forpakning 20 STK

LILLEBORG MIKROFIBERKLUT HVIT

Stor mikrofiberklut utviklet med en grov 
tekstur som gir et godt smussopptak og god 
skureevne for vanskelige flekker. Kan brukes 
både tørr og fuktig og er lett å vri opp. 
40x40 cm. 
 
 
Varenr. 5030 / EPD 463448
Forpakning 5 STK

ULTRA FREE MIKROFIBERKLUT BLÅ

De fine fibrene i mikrofiberklutene tar opp 
selv de minste støvpartiklene, fett og annet 
smuss samtidig som kluten er svært god å 
holde i hånden. Klutene finnes i fire farger 
og muliggjør dermed fargekoding.
Størrelse 32x32 cm.

Varenr. 7520135 / EPD 2718302
Forpakning 20 STK

MIKROFIBERKLUT GRØNN

Stor mikrofiberklut utviklet med en grov 
tekstur som gir et godt smussopptak og god 
skureevne for vanskelige flekker. Kan brukes 
både tørr og fuktig og er lett å vri opp. 
40x40 cm.

Varenr. 5309 / EPD 4365342
Forpakning 5 STK

TASKI MYMICRO RØD 

Taski MyMicro er en høyeffektiv mikrofi-
berklut utviklet med de tynneste mikro-
fibermaterialer. De fine fibrene bryter 
overflatesmuss bedre, og fjerner smuss og 
bakterier mer effektivt. 300 vask garanti. 

Varenr. 7524115 / EPD 4876801
Forpakning 20 STK

ULTRA FREE MIKROFIBERKLUT GRØNN

Svanemerket mikrofiberklut som tar opp 
selv de minste støvpartikler, fett og annet 
smuss. Tilgjengelig i fire farger og muliggjør 
fargekoding under renhold. Størrelse  
32x32 cm.

 
Varenr. 7520137 / EPD 2718385
Forpakning 20 STK

TASKI MYMICRO BLÅ

Taski MyMicro er en høyeffektiv mikro- 
fiberklut utviklet med de tynneste mikro-
fibermaterialer. De fine fibrene bryter 
overflatesmuss bedre, og fjerner smuss og 
bakterier mer effektivt. 300 vask garanti.   

 
Varenr. 7524116 / EPD 4877049
Forpakning 20 STK

PRO ULTRA MIKROFIBERKLUT

Høyeffektiv klut i ultramikrofiber til bruk  
på alle glass og metallflater. Loer ikke.  
Spray rent vann eller midler på overflaten, 
tørk med tørr klut eller benytt kluten ferdig 
fuktet (sentrifugetørr) for best resultat.  
Størrelse 40x50 cm. 

Varenr. 7515023 / EPD 4836458
Forpakning 5 STK
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BØTTE 10L BLÅ

10 liters bøtte i plast med bærehåndtak.
Tåler temperaturer mellom +120 ˚C  og
-40 ˚C. Kan maskinvaskes. 

 
Varenr. 6486 / EPD 2194199
Forpakning 1 STK

BØTTER TOALETTBØRSTE PÅFØRINGSUTSTYR

TOALETTBØRSTE U/SPYLEBØRSTE

Enkel toalettbørste med godt grep.

 
 
 
Varenr. 7353 / EPD 2188258
Forpakning 1 STK

SUMA HYGIENE - SKUMSPRØYTE  MINI

Enkelt utstyr for skumlegging. Leveres med 
Gardena- og Nito-hankobling. Stillbar dyse 
for justering av vaskemiddelkonsentrasjon. 
Skal kun benyttes med kaldt vann.

Varenr. 6110 / EPD 4718680
Forpakning  1 STK

STØVKOST ULL

Praktisk støvkost i 100% ull med tele-
skopskaft fra 68 – 104 cm. Anbefales til 
fjerning av støv fra elektriske artikler som 
monitorer, datautstyr etc. da ingen  
elektrisitet oppstår.
 
Varenr. 7471 / EPD 2383594
Forpakning 12 STK

TASKI WIPEOUT SPONGE FLEKKFJERNING

Svamp til flekkfjerning på overflater,
uten bruk av vaskemidler. Fukt svampen
og visk vekk flekker samt rester av
klistremerker!

 
Varenr. 7515468 / EPD 2678829
Forpakning 10 STK

FISKEBØRSTE 24CM

Lett fiskebørste som er velegnet ved rensing 
av fisk og ved rengjøring på smale steder 
som rundt kraner i håndvask og dusj. Skaft 
med opphengsøye. 

 
Varenr. 6015 / EPD 5447768
Forpakning 1 STK

FEIESETT MED LANGT SKAFT

Feiesett i aluminium, med langt skaft
og gummileppe. Kan enkelt hektes på
en renholdsvogn.

 
Varenr. 6991 / EPD 2430858
Forpakning 1 STK

FEIESETT M/LANGT SKAFT  
OG PLASTBRETT

Feiesett i aliminium med langt skaft  
og plastbrett.

Varenr. 6992 / EPD 1422609
Forpakning 6 STK

KOSTER PÅFØRINGSUTSTYR

LIVA	SPRAYFLASKE	0,5	L

Solid, enkel 0,5 l sprayflaske med gode
spraydyser. 2 røde og 2 blå sprayhetter
pr. pakke.

 
 
 
 
Varenr. 0759 / EPD 676544
Forpakning 4 STK 

LIVA	LAVTRYKKSSPRØYTE	1,5	L

Lavtrykksprøyte av høy kvalitet.
Et ergonomiske alternativ til sprayflaske.
Stor pumpe med godt grep. Stor trykknapp
som holdes nede for kontinuerlig
spraying. Justerbar dyse for findusj eller
jetstråle. Med viton pakning for å forhindre
lekkasje.

Varenr. 5308 / EPD 304931
Forpakning 1 STK 

LIVA LAVTRYKKSSPRØYTE 1 L

Lavtrykksprøyte av høy kvalitet.
Et ergonomiske alternativ til sprayflaske.
Stor pumpe med godt grep. Stor trykknapp
som holdes nede for kontinuerlig
spraying. Justerbar dyse for findusj eller
jetstråle. Med viton pakning for å forhindre
lekkasje.

Varenr. 4650 / EPD 912832
Forpakning  1 STK
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DIVERSE RENHOLDSUTSTYR

DOSERINGSPUMPE FOR 5L 20–25ML

Pumpe for dosering fra 5–liters kanne.  
Gir 20-25 ml per pumpetrykk. 
 
 
Varenr. 7575 / EPD 2463933
Forpakning 1 STK

DOSERINGSPUMPE FOR 5L 2ML

Doseringspumpe for direkte dispensering 
fra 5-liters kanner. Passer 40 mm kanneåp-
ning. Gir 2 ml per trykk. Farge på pumpe 
kan variere. Passer produkter produsert av 
Lilleborg/Orkla. 

Varenr. E101-2 / EPD 5603329
Forpakning 1 STK

DOSERINGSPUMPE FOR 5L 4ML

Doseringspumpe for direkte dispensering fra 
5-liters kanner. Passer 40 mm kanneåpning. 
Gir 4 ml per trykk. Anbefales til hånddesin-
feksjon. Farge på pumpe kan variere. Passer 
produkter produsert av Lilleborg/Orkla. 

Varenr. E101-4 / EPD 5603337
Forpakning 1 STK

NIFTY NABBER OPPSAMLER

Et svært funksjonelt og slitesterkt redskap 
som forenkler arbeidet med å plukke opp 
avfall fra bakkenivå. Denne forbedrede 
versjonen har ergonomisk triggerhåndtak, 
vendbar klo og magnetiske ender som gir 
høy fleksibilitet.

 
Varenr. NT090D / EPD 4209037
Forpakning 5 STK



Overflate- og hånddesinfeksjon effektivt mot koronaviruset – koronasortiment

Effektiv håndvask – trinn for trinn

Hånddesinfeksjon rett fra 5 liter – trinn for trinn

Etterfylling av bruksflasker overflatedesinfeksjon – trinn for trinn

Etterfylling av småflasker for hånddesinfeksjon – trinn for trinn

Surface disinfectant – din nye venn i Korona hverdagen

Fokusområder forebyggende rengjøring ved COVID-19

Rengjøringseffekt med mikrofiber ved COVID-19

Desinfeksjon av gulvvaskemaskiner

Desinfeksjon av gulvvaskemaskiner (video)

Trygge butikker – COVID-19

Trygge kontorer – COVID-19

Trygge skoler og barnehager – COVID-19

Trygge serveringssteder – COVID-19

Trygge treningssentre – COVID-19

For næringsmiddelindustrien

Effektivt produksjonsrenhold og desinfeksjon ved påvist smitte – i næringsmiddelindustrien

Effektiv rengjøring og desinfeksjon av fellesarealer (ikke institusjoner) ved påvist smitte  
– i næringsmiddelindustrien

Desinfeksjonsmidler for næringsmiddelindustrien med effekt på koronaviruset
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RENGJØRINGSVOGNER

RENGJØRINGSVOGN MINI LILLEBORG

En liten, oversiktelig og ergonomisk 
rengjøringsvogn som egner seg utmerket 
til brukersteder med plassbegrensninger.
Vognen har plass til det mest nødvendige 
utstyr for daglig renhold. 69 x 59 x 101cm.

Varenr. 7299 / EPD 2054849
Forpakning 1 STK

RENGJØRINGSVOGN MINI LILLEBORG

En liten, oversiktelig og ergonomisk 
rengjøringsvogn som egner seg utmerket 
til brukersteder med plassbegrensninger.
Vognen har plass til det mest nødvendige 
utstyr for daglig renhold. 69 x 59 x 101cm.

Varenr. 7299 / EPD 2054849
Forpakning 1 STK

STINGRAY MIKROFIBER TRIPAD 1PK

Mikrofiber pad som garanterer effektiv 
fjerning av støv, fingeravtrykk, fett og annet 
smuss fra overflater. Innovativt trekant-
formet design for å komme til i alle hjørner. 
Passer til alle flater og kan brukes daglig.

Varenr. SRPD1 / EPD 5151410
Forpakning 5 STK

STINGRAY MIKROFIBER TRIPAD DYP 1STK

Mikrofiber pad som garanterer effektiv 
fjerning av støv, fingeravtrykk, fett og annet 
smuss fra overflater. Innovativt trekant-
formet design for å komme til i alle hjørner. 
Passer til alle flater og kan brukes daglig. 
Paden har høyt smussopptak og glir lett på 
overflaten.

Varenr. SRPD2 / EPD 5151428
Forpakning 5 STK

VINDURENGJØRING / UNGER STINGRAY-SERIEN

UNGER STINGRAY KIT

Det ultimate verktøyet for innendørs  
rengjøring av vinduer. Systemet består av  
et ergonomisk og fleksibelt skaft med 
mikrofiberpad. 

 

Varenr. SRKT3N / EPD 5054309
Forpakning 1 STK

STINGRAY PROFESJONELL  
SÅPEPOSE 150ML

Scotchgard rengjøringsmiddel og beskyt-
telse gjør glasset letter å rengjøre over tid. 
Skjoldefritt! En pose er tilstrekkelig for opptil 
150 m2 (lite/medium smusset flater).

Varenr. SRL01N / EPD 5054317
Forpakning 24 STK
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Relevante dokumenter  
for nedlastning – Covid 19

Last ned eller besøk www.lilleborg.no

https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/c9ed688d655d409581978a0452cc326b.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/1309aaed06204c07bc067d2d0c2c6673.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/2f046dd4f97d42c7b423ff7828ed082b.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/f957d07dc94c410593f881b72281bd50.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/6b4808d05182478d9770b311418361a3.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/d0a805c4fe6a423eb06a31cda8ec8942.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/e6f313bdb0c84a80afb3ac26b174f779.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/997f3c5175424b1cbef2481a95bcc511.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/517e63d315c94d3793a58f5750b3bda0.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/72678c000f124d89887425c8f5ada4d6.mp4
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/b397f75a84f6474ca768dd931a253102.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/8ebfa89f1a294fc2939689a62e170b08.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/670703596a934a739b97f69518a3cbac.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/da57605e21b94a8d88832e687664124d.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/7bdc4850b4ce4d1e9ade3e9159938882.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/ed0c99a2558b42c7a3990bf5de5a1a59.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/c343d12902cb45c08e03d3bb3fefad9a.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/ed084bc4ba8e40cbb2539dd7491156ce.pdf
https://cloud.brandmaster.com/original/gallery/12773/files/original/adb042fbba424bde88ddee7d0fe94c4e.pdf
http://www.lilleborg.no
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Vi er der våre kunder er.  

Lilleborg har et landsdekkende salgsapparat  
som gir lokal forankring hos våre kunder.

Region Øst
Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark.

REGIONSJEF: Vidar Skai  
Mobil: +47 906 56 504 

vidar.skai@lilleborg.no

Region Vest
Aust- og Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane.

REGIONSJEF: Carl-Christian Larsen  

Mobil: +47 957 56 651 

carl-christian.larsen@lilleborg.no

Region Nord
Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

REGIONSJEF: Frank Nybø 

Mobil: +47 982 66 362 

frank.nybo@lilleborg.no

Kontaktperson ASKO-kunder 

KEY ACCOUNT MANAGER: Hege Sarre-Hammer 
Mobil: +47 410 41 020 

hege.sarre-hammer@lilleborg.no

Vårt landsdekkende salgsapparat

Telefon kundesenter

815 36 000

E-post
Service og andre henvendelser: kundeservice@lilleborg.no

Ordrekontor: ordre@lilleborg.no

Fakturaer, betaling eller leveranser: 
customer.lilleborg@orkla.no

(Fakturaspørsmål besvares også på telefon: 22 54 40 40)

Åpningstider
Mandag – torsdag kl. 08.00 – 16.00 (fredag til 15.30)

(I romjulen, dagene før påske, i juli-måned og første uken i august, 

holder vi åpent fra kl. 09.00 – 15.00)

Adresser
Besøksadresse: Drammensveien 149, 0277 Oslo

Postadresse: Postboks 673, Skøyen, 0214 Oslo

Lilleborgs kundesenter  
svarer på alle spørsmål.



Lilleborg�utvikler�effektive�og�bærekraftige�
hygiene-�og�rengjøringssystemer�til�det�profesjonelle�

markedet.�Les�mer�på�lilleborg.no

Ren og nær verdiskapning

For sikkerhetsdatablad og mer informasjon om produkter:

 815 36 000 | kundeservice@lilleborg.no | www.lilleborg.no


