
Beskyttelsesutstyr
Komposterbare og biologisk nedbryt- 
bare engangsforklær, ermer og kapper

• BioBag tilbyr bærekraftige og miljøvennlige produkter

• BioBagprodukter kan komposteres sammen med matavfall og annet organisk materiale

• BioBagprodukter vender tilbake til naturen, et viktig bidrag for å redusere drivhuseffekten
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Et absorberende lag som absorberer væske. Robust, veggmontert dispenser i 
pulverlakkert rustfritt stål. Lett å rengjøre og 
å skifte rull.

Beskyttelsesutstyr - engangsforklær, ermer og kapper

BioBags komposterbare og biologisk 
nedbrytbare forklær, beskyttende 
ermer og kapper er egnet for 
helsesektoren og alle andre 
bransjer som krever høy hygiene og 
beskyttelse av personalet, pasienter 
og kunder. Samtidig er disse 
engangsproduktene et ekstremt 
miljøvennlig valg innenfor en type 
produkter der forbruket har eskalert 
kraftig de siste årene.

Engangsforklærne
Våre engangsforklær er komposterbare 
og 100% biologisk nedbrytbare 
og etterlater ingen mikroplast etter 
nedbrytning. Forklærne kan leveres i 
forskjellige typer emballasje, slik at du 
kan velge emballasjen som passer din 
arbeidssituasjon best. Som standard er 
engangsforklær tilgjengelig i hvitt, men 
andre farger og spesialtrykk er også mulig.

Engangsforklærne er:
• � eksible og kan tilpasses alle størrelser
• lett å knyte
• pustende
• vanntette
• komposterbare
• lette i vekt

Biologisk nedbrytbare
engangsforklær

Materiale: Mater-Bi
Farge: Hvit (std), andre farger er mulig
Trykk: Kan leveres med spesialtrykk
Størrelser: Se skjema

Biologisk nedbrytbare engangsforklær 
med et absorberende lag

Materiale: Mater-Bi + non woven
Farge: Hvit (std), andre farger er mulig
Størrelser: Se skjema

Forklær med absorberende lag
Engangsforklærne kan også leveres 
med et ekstra absorberende lag. Det 
gir høy komfort, ettersom materialet er 
pustende og samtidig absorberer væske. 
Forklærne er komposterbare og biologisk 
nedbrytbare. Den absorberende over� aten 
sikrer at væsken blir igjen på forkleet.
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Biologisk nedbrytbart beskyttelsesutstyr

Komposterbare og biologisk nedbrytbare forklær

Artikkelnr. Størrelse mm Antall stk. Hard hylse
Kartong 

med trykk
Kartong 

uten trykk
Ytterpose

Master 
ytterpose

Absorberende
lag

Forklær med 
hard hylse i eske 
med trykk

B: 800
L: 1250
Tykkelse 20 my

Pr. rull 50
Ruller pr. kartong 8
Kartonger pr. 
pall 48

JA JA NEI NEI NEI NEI

Forklær med 
hard hylse i eske 
uten trykk

B: 800
L: 1250
Tykkelse 20 my

Pr. rull 50
Ruller pr. kartong 8
Kartonger pr. 
pall 48

JA NEI JA NEI NEI NEI

Forklær på stor 
rull uten hylse i 
ytterpose

B: 800
L: 1250
Tykkelse 20 my

Pr. rull 100
Ruller pr. kartong 8
Kartonger pr. 
pall 48

NEI NEI NEI JA NEI NEI

Forklær på stor 
rull uten hylse i 
masterpose

B: 800
L: 1250
Tykkelse 20 my

Pr. rull 100
Ruller pr. kartong 8
Kartonger pr. 
pall 48

NEI NEI NEI NEI JA NEI

Forklær med 
absorberende lag

B: 800
L: 1250
Tykkelse xx my

Pr. rull xxx
Ruller pr. kartong x
Kartonger pr. 
pall xx

JA

Forklær med 
absorberende lag

B: 800
L: 1000
Tykkelse xx my

Pr. rulle xxx
Ruller pr. kartong 
x Kartong pr. 
pall xx

JA

Emballasje
Forklærne kan leveres løst pakket i bulk 
eller i en dispenserboks. De er også 
tilgjengelig på rull med eller uten hard 
hylse som passer i vår veggmonterte 
dispenser.

Dispenseren er laget av pulverlakkert 
rustfritt stål, noe som gjør den robust og 

lett å rengjøre. Lukkingen er magnetisk 
og gjør utskifting av en rull både raskt, 
hygienisk og enkelt. Dispenseren 
monteres på veggen med to skruer, slik at 
den sitter godt fast og tåler at forklærne 
blir trukket ut på rullen.

Biologisk nedbrytbare 
engangsermer
I sektorene helse, mat, personlig 
pleie og mange andre steder er disse 
engangsermene et praktisk og hygienisk 
alternativ. Ermene er 100% biologisk 
nedbrytbare og etterlater ingen mikroplast 
etter nedbrytning.

Engangsermer:
• kan brukes alene eller sammen med et 

engangsforkle
• knytes bak på ryggen
• tilgjengelig i medium og large
• er enkle å ta på
• har ekstra lange ermer
• er pustende
• er vanntette

Engangsermer
Materiale: Mater-Bi
Farge: Hvit (std) andre farger er mulige 
Størrelser: Medium og large
Trykk: Kan leveres med spesialtrykk
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Artikkelnr. Størrelse mm Antall stk. Hard hylse
Kartong med 

trykk
Kartong uten 

trykk
Ytterpose

Master 
ytterpose

X
B: 800
L: 1250
Tykkelse 20 my

Pr. rull 50
Ruller pr. kartong 8
Kartonger pr. 
pall 48

JA NEI JA NEI NEI

XX
B: 800
L: 1250
Tykkelse 20 my

Pr. rull 50
Ruller pr. kartong 
10
Kartonger pr. 
pall 48

NEI NEI NEI JA NEI
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Sertifikater
Serti�seret fullt komposterbar i henhold til europeisk standarden 
EN 13432 og den Amerikansk standarden ASTM D6400.

Komposterbare og biologisk nedbrytbare kapper

Biologisk nedbrytbare 
engangskapper
Med det økende fokuset på hygiene, 
bakterier og virusbeskyttelse er 
engangskapper veldig praktiske. 
Engangskappene er 100% biologisk 
nedbrytbare og etterlater ingen mikroplast 
etter nedbrytingen. Kappene er spesielt 
egnet for frisørsalonger, men kan også 
brukes i andre bransjer som jobber med 
personlig pleie og som trenger å skifte 
kappe for hver ny kunde.

Kappene våre passer til alle kroppsformer 
og størrelser. Disse kappene er designet 
for å være lette, vanntette og enkle å 
kaste. Perfekt for frisører for å beskytte 
kundene og klærne deres.

Engangskappene er:
• �eksible og tilpasset alle størrelser 
• pustende 
• vanntette 
• komposterbare 
• lette i vekt 

Engangskapper

Materiale: Mater-Bi + non woven
Farge: Hvit (std), andre farger er mulig 
Størrelser: 800 mm x 1250 mm
 800 mm x 1000 mm

Engangskapper med 
absorberende lag

Engangskappene kan også leveres med 
et ekstra absorberende lag. Det gir høy 
komfort ettersom materialet er pustende 
og samtidig absorberer væske. Kappene 
er 100% komposterbare og biologisk 
nedbrytbare.




