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Sko U-power NUrSe   
Vit Loafer med stålhätta. Speciellt tillverkad 
för livsmedelsindustrin och våta miljöer. 
Foder i Wing Tex som andas. Perforerad 
tåhätta i komposit.

SkyddSStövel Cofra GröN 
Ståltåhätta och spiktrampskydd. 
Bomullsfodrad. Löstagbar innersula 
medföljer. Hög vrist. Mycket hög 
slitstyrka. Låg vikt, ca 35% lägre än 
PVC-/gummistövlar. Isolerar 3 ggr bättre 
mot kyla än PVC-/gummistövlar.  
Olje- och fettbeständig.  
Godkänd enligt EN 345.

Sko U-power toUNGUe  
Skyddssko i svart läder. Foder i Wing Tex som 
andas, ståltåhätta. Spiktrampssula av stål. 
Mjuk mellansula och yttersula i slitstark PU.

SaNdal alliGator  
Skyddssandal i svart läder. Foder i Wing Tex 
som andas, ståltåhätta. Spiktrampssula av stål. 
Mjuk mellansula och yttersula i slitstark PU.

UNderStäll 
Komplett underställ (undertröja och 
långkalsonger) i funktionsbehandlad 
svart polyester, perfekt för den aktive! 
Materialet andas och släpper igenom 
fukt. Ligger förpackat i papperskartong. 
Vikt: 155 gram/m². 

SkyddSStövel Cofra vit 
Ståltåhätta. Bomullsfodrad. Löstagbar 
innersula medföljer. Hög vrist. Mycket 
hög slitstyrka. Låg vikt, ca 35% lägre än 
PVC-/gummistövlar. Isolerar 3 ggr bättre 
mot kyla än PVC-/gummistövlar.  
Olje- och fettbeständig.  
Godkänd enligt EN 345.  
Med stålhätta (ej spiktrampssula)

Stövel Cofra vit 
Bomullsfodrad. Löstagbar innersula med-
följer. Hög vrist. Mycket hög slitstyrka. Låg 
vikt, ca 35% lägre än PVC-/gummistövlar. 
Isolerar 3 ggr bättre mot kyla än PVC-/
gummistövlar. Olje- och fettbeständig. 
Godkänd enligt EN 345.  
(ej spiktramp eller stålhätta!) 

Byxa Svart  
Byxa med suverän passform, en mängd 
praktiska fickor, invändigt placerad knäficka 
med rätt höjd. Förböjda ben. Kontrastfärgen 
på sömmarna förhöjer intrycket.  
65% polyester och 35% bomull, 245 g/m². 
Tvätt 85°.

Skjorta låNGärMad vit  
Invändig bröstficka på vänster sida.  
Sprund och justerbar ärmvidd med knappar. 
Slits i sidorna. Unisex. Tvätt 85°.  
Långärmad skjorta.

Byxa Herr vit  
Herrbyxan har bred fåll som ger möjlighet  
att justera till längre innerbenslängd.  
Bakficka med lock. Lårficka med lock och 
pennficka. Tumstocksficka. Två framfickor. 
Hällor för bälte.  
65% polyester och 35% bomull.  
Tvätt 85°.

SweatSHirt vit  
Vit rundhalsad sweatshirt med 
designsömmar på frontstycket. 65% 
bomull, 35% polyester, borstad insida.  
Vikt 300 g/m².

SweatSHirt Svart  
Svart rundhalsad sweatshirt med 
designsömmar på frontstycket. 65% 
bomull, 35% polyester, borstad insida.  
Vikt 300 g/m².

t-SHirt BoMUll vit  
T-shirt i mycket hög kvalitet. Dubbel 
halslinning. 100% bomull, 160 g/m².  
Tvätt 60°.

t-SHirt BoMUll Svart  
T-shirt i mycket hög kvalitet. Dubbel 
halslinning. 100% bomull, 160 g/m².  
Tvätt 60°. Svart
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HaNdSke eNG. Nitril
Blå, slitstark och smidig engångshandske i 
puderfri nitril. Rekommenderas för personer 
med latexallergi. Handsken är godkänd för 
hantering av alla typer av livsmedel. Slät 
yta med präglade fingrar. Längd 240 mm, 
tjocklek 0,05 mm. Förpackning om 200 st  
(strl XL 180 st). Semperguard Xtra Lite.

HaNdSke MoNtaGe MariNBlå  
Montagehandske av extra mjuk getnarv 
med ovanhand av elastiskt ventilerande 
nylontyg. Isydd tumme för bästa passform. 
Montering, verkstad, packning och 
lagerarbete.

HaNdSke latex vital eCo  
Naturgummihandske med bomullsflockad 
insida, mönstrat grepp. Längd 30,5 cm. 
Tjocklek 0,38 mm. Blå, 10 par/fp. 

HaNdSke StyCkarvaNte StiCkad 
40% bomull, 60% polyester. Krympfri. Med 
mudd. Stickad vante, storlek Herr. 12 par/fp.

jaCka viNter pilot Svart  
Praktisk och bekväm pilotjacka med stor rörlighet. 
Perfekt för servicefolk och chaufförer som ofta 
kliver in i och ur bilen. Jackan har alla fickor 
man kan önska inklusive en speciell ficka för din 
mobiltelefon. Foder i skönt värmande pile och 
skyddande vindslå fram håller vind och köld borta. 
Tvätt 40°.

MöSSa vit/Blå NoN-woveN  
Förpackning om 100 st. Pappskärm.

HårSkydd vitt NoN-woveN
Förpackning om 100 st. Resårkant.

HårSkydd Blått NoN-woveN
Förpackning om 100 st. Resårkant. 

HaNdSke Halvfodrad  
Mycket smidig handske med pekfinger-, 
knog- och fingertoppsförstärkning.  
En stabil krage skyddar handleden.

HaNdSke eNG. viNyl Blå 
Lätt pudrad vinylhandske med rullad krage. 
Blå. Längd 24 cm. 100 st/fp (strl XL 90 st). 

HaNdSke eNG. viNyl traNSp 
Lätt pudrad vinylhandske med rullad krage. 
Transparent. Längd 24 cm. 100 st/fp  
(strl XL 90 st).  

kepS BaSeBall vit 
Keps i polyester/bomull. Tvättbar 
85°C. Kardborrejustering i nacken. 
Med hårnät. Förpackning om 25 st. 

kepS BaSeBall Blå 
Keps i polyester/bomull. Tvättbar 
85°C. Kardborrejustering i nacken. 
Med hårnät. Förpackning om 25 st. 



BeSökS-kit plaSt 2 
Besökspaket innehållande: 1 st mössa i 
non-woven (vit i storlek L), 1 st besöksrock i 
non-woven (vit i storlek XXL), 1 par skoskydd 
(blå). Levereras i förpackning om 50 set/fp.

BeSökSroCk xl NoN-woveN  
Besöksrock i vit non-woven med krage, resår 
i ärm och kardborreknäppning. 25 st/fp.

SkoSkydd NorMalStor 41CM Blå
Polyeten skoskydd, blå. 100 st/fp.

ärMSkydd eNGåNG 400MM Blå 
Polyeten-skydden ligger i förpackning om 
100 st/fp. Ärmskydd, polyeten med resår, blå.

förkläde eNGåNGS pe vitt
1300x850x0,03mm, 100 st/fp. 

förkläde eNGåNGS Blå BloCkade 
1500x850x0,03mm, 50 st i block, 500 st/fp.

Salg Danmark: Langebjergvænget 19E, 4000 Roskilde 

Tel: +45 46 75 20 07, Fax: +45 46 75 20 27

Sävvägen 5, 291 59 Kristianstad

Tel: 044-28 20 20, Fax: 044-20 04 28

 info@bkpac.se, www.bkpac.se


