Miljöanpassade förbrukningsvaror till företag och skolor i Sverige

Besök oss på www.havoline.se eller ring 08-758 40 00

Tvättmedel
Art. nr. 10901

Art. nr. 10805

Perfect Flytande Tvättmedel
Sensitive 5 liter

Havoline Fläckborttagning
Oxi. 1 kg

Parfymfritt fosfatfritt tvättmedel utan parfym. Utan
blekmedel för tvätt i alla temperaturer. Tvättmedlet
är högkoncentrerat och passar till både handtvätt
och maskintvätt samt vid förbehandling av fläckar.
50 dl räcker till 125 tvättar i mjukt vatten. Anpassat
för allergiker.

Effektivt fläckborttagningsmedel med
OXI-Effekt. Fläcktillsats för extra bra fläckbearbetning.Tillsättes tillsammans med tvättmedlet i
facket på maskinen. Barnsäker förpackning.

Art. nr. 10210

Art. nr. 10401

Perfect Flytande Tvättmedel
5 liter

Perfect Alltvättmedel
460 tvättar, 115 dl

Fosfatfritt tvättmedel med mild fräsch doft. Utan
blekmedel för tvätt i alla temperaturer. Tvättmedlet
är högkoncentrerat och passar till både handtvätt
och maskintvätt samt vid förbehandling av fläckar.
50 dl räcker till 125 tvättar i mjukt vatten. Mild
parfym med fräsch doft.

Effektivt och drygt fosfatfritt alltvättmedel med
TAED. Högeffektivt tvättmedel för vit- och kulörtvätt. Effektiv fläckborttagning med TAED redan
vid 40º. Desinfektion redan vid 60º. Motsvarar 22
st små tvättmedelspaket och räcker upp till 460
tvättar. Zeolitfritt.

Art. nr. 10705

Perfect Sköljmedel Nectarin
5 liter

Art. nr. 10220

Perfect Alltvättmedel
920 tvättar, 230 dl

Nectarin för mjukare fräschare tvätt. Koncentrerat
sköljmedel som räcker länge. Med antistateffekt
och fräsch doft. Gör kläderna mjuka och lättare
att stryka. Biologiskt nedbrytbart. Låg dosering.

Effektivt och drygt fosfatfritt alltvättmedel med
TAED Högeffektivt tvättmedel för vit- och kulörtvätt.
Effektiv fläckborttagning med TAED redan vid 40º.
Desinfektion redan vid 60º. Motsvarar 44 st små
tvättmedelspaket och räcker upp till 920 tvättar.
Zeolitfritt.

Art. nr. 10605

Perfect Sköljmedel Sensitive
utan parfym & färg 5 liter
Sköljmedel utan parfym och färg. Koncentrerat
sköljmedel som räcker länge. Allergianpassat
utan färg och parfym, med antistateffekt. Gör
kläderna mjuka och lättare att stryka. Biologiskt
nedbrytbart. Låg dosering

Art. nr. 10310

Perfect Color Sensitive
460 tvättar, 115 dl
Drygt fosfatfritt kulörtvättmedel utan parfym.
Högeffektivt kulörtvättmedel utan parfym &
blekmedel. För tvätt i alla temperaturer. Bevarar
färger extra bra tack vare ColorGuard. 115 dl
motsvarar 22 st små tvättmedelspaket och
räcker upp till 460 tvättar. Zeolitfritt.

Art. nr. 10505

Perfect Sköljmedel Soft Blue
5 liter
Soft Blue för mjukare fräschare tvätt. Koncentrerat
sköljmedel som räcker länge. Med antistateffekt
och fräsch doft. Gör kläderna mjuka och lättare att
stryka. Biologiskt nedbrytbar. Låg dosering.

Art. nr. 10320

Perfect Color Sensitive
920 tvättar, 230 dl
Drygt fosfatfritt kulörtvättmedel utan parfym.
Högeffektivt kulörtvättmedel utan parfym &
blekmedel. För tvätt i alla temperaturer. Bevarar
färger extra bra tack vare ColorGuard. Zeolitfritt.
230 dl motsvarar 44 st små tvättmedelspaket
och räcker upp till 920 tvättar. Zeolifritt.

Disk & Kök
Art. nr. 21401

Perfect Handdiskmedel
Extra drygt, 1 liter

Nytt, extra drygt diskmedel med frisk doft som
räcker länge. Löser upp fett och matrester snabbt
och effektivt. Skonsamt för huden. Även lämplig till
lättare rengöring av golv, kök, mm.

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Lokalvård

Art. nr. 21405

Havoline Handdiskmedel
Extra drygt, 5 liter
Extra drygt diskmedel med frisk doft som räcker
extra länge. Skonsam mot huden. Även lämplig
till lättare rengöring av golv, kök, mm.

Art. nr. 26100

Maskindisktabletter
100 st effektiva dubbelverkande maskindisktabletter
som diskar i 2 steg för ett skinande resultat.
Enkel dosering, 1 tablett = 1 disk. Barnsäker förpackning.

Art. nr. 21601

Havoline Tork & Glansmedel
till diskmaskin, 1 liter
Tork- och spolglansmedel för extra bra resultat
vid disk med diskmaskin. Fyll på i diskmaskinens
lucka. Förhindrar kalkavlagringar samt ger glasklar
avrinning.

Art. nr. 21805

Havoline Tork & Glansmedel
Professional 5 liter
Tork- och spolglansmedel för storköksmaskiner.
Extra koncentrerat och anpassat för automatisk
dosering. Förhindrar kalkavlagringar samt ger
glasklar avrinning.

Art. nr. 21213

Flytande Maskindisk Miljö
NTA-FRI. 10 liter / 12,5kg
Nytt miljöanpassat flytande maskindiskmedel
för storköksmaskin med slutet doseringssystem.
NTA-fritt.

Art. nr. 75105

Disktrasa Blå Havoline 18x20cm.
5-pack
Art. nr. 75405

Disktrasa Grön Havoline 18x20cm.
5-pack
Art. nr. 75205

Art. nr. 34501

Vim Power Spray, 750 ml
Vim Power Spray avlägsnar kalkrester, rost,
tvålrester och svår smuts. Rengör på djupet på
ytor såsom keramik, porslin, glas, rostfritt stål,
plastmaterial osv. Vim Power Spray förhindrar
dessutom att smuts och kalkavlagringar bildas
och lämnar en ren och fräsch känsla. Irriterar inte
huden.

Art. nr. 31501

Vim Cream Classic Lemon, 500 ml

Flytande skurmedel för rengöring av emalj, kakel,
porslin och rostfritt. Med frisk doft av citron. Även
effektiv på fläckar på målade ytor som t.e.x.
väggar.

Art. nr. 30901
Städax WC-Rent, 750 ml

Effektivt sanitetsrengöringsmedel framtaget för
professionella användare. För rengöring av kakel,
handfat, wc mm. Tar bort kalk samt desinficerar.
Levereras med barnsäkert lock i barnsäker flaska
med praktisk pip som når in under kanten på
toaletten.

Art. nr. 31005
Städax Allrent, 5 liter
Koncentrerat allrengöringsmedel för all typ av
rengöring; kakel, golv, målade ytor mm.
Miljögodkänt som Bra Miljöval.

Art. nr. 31805

Havoline Grönsåpa, 5 liter
Skonsamt rengöringsmedel för alla typer av
trägolv, klinkers marmorgolv mm. Även effektiv för
ugnsrengöring.

Art. nr. 31305

Havoline Glasputs, 5 liter
För effektiv och snabb rengöring av alla glasytor
som fönster, bilrutor, dataskärmar etc. Framtagen
för professionella användare, mer koncentrerad
än den du hittar i butiken. Innehåller ej ammoniak.

Disktrasa Gul Havoline 18x20cm.
5-pack
Art. nr. 75005

Disktrasa Röd Havoline 18x20cm.
5-pack
Disktrasor/städdukar i hög kvalitet. Bra
uppsugningsförmåga. Hög uppsugningsförmåga.
18x20 cm. Förpackning om 5 st..

Art. nr. 21331

Havoline Diskborste
Prisvärd diskborste med skrapkant och
greppvänligt skaft, som tål kokning och starka
kemikalier. Färg vit eller grå

Art. nr. 31301

Mr Muscle Professional
Glasrengöring, 750 ml
För effektiv och snabb rengöring av alla glasytor
som fönster, bilrutor, dataskärmar etc.
Framtagen för professionella användare, mer
koncentrerad än den du hittar i butiken.
Innehåller ej ammoniak. Enkel och säker
användning.

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Art. nr. 30205

Allroundmopp Triple, Grå/blå.

Havoline Golvtvättvax, 5 liter

Allroundmopp i hög kvalitet med kardborr. Passar
till alla typer av golv och både till torr, fukt och våtmoppning. Material bomull/polyester. Kan tvättas i
upp till 95 grader och torktumlas i upp till 55 grader.

Ett medel för rengöring och underhåll av sten-,
plast- och trägolv samt lackerade ytor m.m.
Lämnar en tunn skyddande vaxfilm kvar
på den rengjorda ytan som skyddar golv mot
repor och slitage, samt lackerade ytor mot
korrosion.

Art. nr. 7167810

25 cm bredd. 10 pack
Art. nr. 7167811

40 cm bredd. 10 pack

Art. nr. 32205

Havoline Grovrent/Tralltvätt, 5 liter

Art. nr. 7167810

Ett medel väl lämpat för rengöring av trätrall, golv,
kakel, sanitetsgods samt målade ytor som tål
vatten både inomhus och utomhus. Är dessutom
lämpligt till fläckborttagning och enklare avfettning. Kan även användas i skurmaskiner och
högtryckstvättar.

60 cm bredd. 10 pack

Moppstativ Triple
Moppstativ i hög kvalitet med kardborrfäste.
Ultralätt utförande i aluminium. Bredd 25 cm.
Höjd 2 cm.

Art. nr. 30605

Havoline Kalkborttagningsmedel,
5 liter

Art. nr. 7166522

25 cm bredd. 1st

En starkt sur produkt för effektiv borttagning av
kalklagringar, lättare rost och andra beläggningar.
Kan användas på syrabeständiga områden, t.ex.
rengöring av kakel och porslin i sanitetsutrymmen
samt avkalkning av diskmaskiner.

Art. nr. 7166523

40 cm bredd. 1st
Art. nr. 7166524

60 cm bredd. 1st
Art. nr. 7166581

Art. nr. 33005

Teleskopskaft Triple 100 - 180 cm. 1st

Havoline Desinfektionsmedel, 5 liter

Teleskopskaft av hög kvalitet. Ultralätt utförande
i aluminium. Passar moppstativ i Triple-serien.
Justerbar längd 100 - 180cm.

Ett nytt effektivt desinfektionsmedel för
livsmedelsindustri, mejeri, storkök, restauranger,
sjukhus, omklädningsrum, badhus, lantbruk, m.m.
Är verksamt mot såväl gramnegativa bakterier
samt mot svamp och vissa alger. Medlet är ej
irriterande för huden.

Art. nr. 533205

Toalettborste med ställ.
Toalettborste med ställ i snygg design. Vit plast.

Ytdesinfektion 45%
.Abenas Ytdesinfektion är en isopropanolba-

serad lösning för desinfektion och rengöring
av alla vattentoleranta ytor. Innehåller ytaktiva
ämnen (med tensid) för att ha en renande effekt.
Innehåller 45 vol-% isopropanolalkohol.

Art. nr. 7005301-F

Flaska 1L

Art. nr. 7005301

Kartong à 12 x 1L

Lokalvård Redskap

Hygien
Art. nr. 7006662

Dusch och Bad Tvål.
Flaska 500ml

Mild cream tvål med hög återfettande egenskap,
lämplig vid frekvent handtvätt.

Art. nr. 21028

Microduk 8-pack

Mikrofiberduk 30x30 cm. Städduk av mikrofiber
som kan användas både fuktig och torr på de
flesta underlag. Tvättbar upp till 90°C. Blandade
färger. 8st/förp.

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Art. nr. 7006762

Mild Tvålcreme Oparfymerad

Mild cream tvål med hög återfettande egenskap,
lämplig vid frekvent handtvätt.

En mild handtvål med en behaglig doft och med
en hög återfettande egenskap lämplig vid frekvent
handtvätt. Kombinerar ett optimalt miljöval med
en hög produktkvalité. pH 4-5

Dusch och Bad Tvål. Dunk 5 L

Art. nr. 7002557-F

Med Pump. 600ml.
Art. nr. 7002557
Art. nr. 7006664

Kartong 8 x 600ml

Hårschampo. Flaska 500ml

Art. nr. 7007767

Mild vårdande schampo lämplig för alla hårtyper.
Lämnar håret rent och mjukt. Enkelt
att skölja ur och efterlämnar inga tvålrester som
kan irritera hårbotten.

Art. nr. 7006764

Hårschampo. Dunk 5 L

Mild vårdande schampo lämplig för alla hårtyper.
Lämnar håret rent och mjukt. Enkelt
att skölja ur och efterlämnar inga tvålrester som
kan irritera hårbotten.

Dunk 5 L

Art. nr. 7007766

Mild Creme Tvål Oparfymerad.
Flaska 500ml

En mild tvål idealisk för frekvent handtvätt. Kan
användas på hela kroppen. Innehåller milda och
vårdande ingredienser. Med extra hög återfettningsförmåga. Svanen garanterar ett optimalt val
för miljön i kombination med hög produktkvalitet.
Godkänd av Astma- och Allergiförbundet. pH 4,5.
(6 st/kart)

Art. nr. 7006656

Hand Cream. Flaska 500ml
Handdesinfektion Flytande
med pump 75%.
Flytande och hygienisk handdesinfektion.
Desinficerar ögonblickligen och dödar 99,9%
av de vanligaste bakterierna på 30 sekunder.
Innehåller glycerin som vårdar huden.

Mild vårdande handkräm som snabbt tränger in
i huden. Svagt parfymerad Innehåller shea smör
som har mjukgörande egenskaper, glycerin som
hjälper till att bevara fukten i huden. Består av 21
% fett. pH 5-6. Godkänd av Astma- och Allergiförbundet. (6 st/kart)

Art. nr. 7003647-F

600ml

Art. nr. 7003647

Kartong 12 x 600ml
Handdesinfektion Gel
med pump 85%.
Flytande och hygienisk handdesinfektion.
Desinficerar ögonblickligen och dödar 99,9%
av de vanligaste bakterierna på 30 sekunder.
Innehåller glycerin som vårdar huden.

Art. nr. 7003649-F

600ml

Art. nr. 7003649

Kartong 12 x 600ml
Art. nr. 7006661

Art. nr. 7006965

Hand Cream oparfymerad.
Flaska 500ml

Mild vårdande handkräm som snabbt tränger in i
huden. Oparfymerad. Innehåller shea smör som har
mjukgörande egenskaper, glycerin som hjälper till att
bevara fukten i huden. Består av 21 % fett.. pH 5-6.
Godkänd av Astma- och Allergiförbundet. (6 st/kart)

Art. nr. 7150364

Hand Cream Extra fet oparf.
Tub 100ml

Mild vårdande handkräm som snabbt tränger in i
huden. Oparfymerad. Innehåller shea smör som har
mjukgörande egenskaper, glycerin som hjälper till att
bevara fukten i huden. Består av 21 % fett.. pH 5-6.
Godkänd av Astma- och Allergiförbundet. (6 st/kart)

Flytande Handtvål. Flaska 500ml
En mild handtvål med en behaglig doft och med
en hög återfettande egenskap lämplig vid frekvent
handtvätt. Kombinerar ett optimalt miljöval med
en hög produktkvalité. pH 4-5

Art. nr. 2019942
Tork Extra Mild Skumtvål S4. 6x1 L
• Innehåller inte parfym eller färgämnen, vilket
minimerar risken för allergiska reaktioner
• Sultatfri formulering som inte irriterar ögonen
• Perfekt för händer som tvättas ofta
• Miljömärkt med EU Ecolabel
• Sluten refillflaska med engångspump för optimal
hygien och enkel påfyllning

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Toalettpapper

Hushållspapper & näsdukar

Art. nr. 73442

Art. nr. 70128

Toalettpapper Big Roll Classic.
42 x 50m, 2-lag vit Svanmärkt

Hushållspapper vitt extra fint
2-lagers. Bal 28 rullar

Fullmatade rullar som räcker länge. Vitt
2-lagers toalettpapper. En rulle motsvarar
2-3 vanliga toalettrullar men passar ändå
i vanliga hållare. Balen innehåller 42 rullar
á 50m, totalt 2100 m papper. Baserat på
både returfiber och nyfiber.

Vitt extra fint 2-lagers Hushållspapper Classic av
hög kvalitet. Överlägsen styrka och superabsorberande kvalitet. Perfekt för lättare avtorkning och
som varddagsservetter. Perforerat papper med
90 ark per rulle. Miljömärkt. Balen innehåller totalt
500 m.

Art. nr. 73664

Art. nr. 70212

Toalettpapper Excellent. 64 rullar

Extra långt Hushållspapper 2-lag vit

Extra fint, mjukt vitt 2-lagers toalettpapper av
100% nyfiber. Varje rulle innehåller hela 34,3
meter extra mjukt papper och motsvarar 2 st
vanliga toalettrullar. Balen innehåller 64 rullar,
totalt 2176 m papper.

12 st Extra långa hushållsrullar med 72 meter vitt
2-lagerspapper per rulle. 100% nyfiber. Pappret
är perforerat. 12 rullar á 72 m. Totalt hela 864
meter papper.

Ansiktsservett Excellent
2-lagers mjuka vita pappersnäsdukar i praktisk
pop-up ask. Varje ask innehåller 100 st näsdukar.

Art. nr. 73848

Toalettpapper Select. 48 rullar.
Extra fint 3-lagers Nyfiber

Art. nr. 71132-A

Extra tjockt och vitt mjukt. 100% nyfiber. Varje
rulle innehåller 23 meter extra fint, mjukt papper.
Ett papper för dig som vill ha det lilla extra. Balen
innehåller 48 st rullar och totalt 1104 meter
papper.

Art. nr. 71132

1 ask á 100st
40 ask á 100st
Art. nr. 96220

Pappersnäsduk Vit 3-lags
Careness Pappersnäsdukar. Vita 3-lags mjuka
näsdukar. I återförslutningsbara innerförpackningar. Storlek 21x21cm. Kartong med 3000 st.
10 st per innerförpackning.

Art. nr. 73972

Toalettpapper Excellent.
72 rullar Vitt 3-lagers. Nyfiber.
Vitt 3-lagers toalettpapper av högsta premium
kvalité när det gäller absorbtionsförmåga, styrka
och komfort. Tillverkad av 100% nyfiber och miljömärkt med Svanen/Eu-Label. Balen innehåller
totalt 72 rullar. 34,2 meter per rulle ger totalt 2462
meter papper av högsta kvalitet.

Art. nr. 7500177

Toalettpapper Mini Jumbo Classic
2-lag vit. Kart 12x180m
Toalettpapper Mini Jumbo. 2-lagers vitt papper av
hög kvalitet. Perforerat. 180m per rulle. Bredd 10
cm (passar i T2 hållare). Kartong om 12 st rullar.

Torkrullar
Art. nr. 70412

Torkrulle Mini Vit Excellent Nyfiber.
12 x 115 m.
Torkrulle med vitt extra fint 1-lagers papper.
Mycket god uppsugningsförmåga. Utan hylsa för
användande i vägghållare. 115 m per rulle.
12 rullar per kolli. Miljömärkt med Svanen.
Bredd 20,3 cm

Art. nr. 7006168

Torkrulle Midi Excellent 1-lag utan
hylsa.

Art. nr. 2040008

Toalettpapper Tork SmartOne T8.
2-lagers vit. 6 x 207 m. Kart
Toalettpapper som passar i Torks SmartOne T8
hållare. Vitt 2-lagers papper. 6 rullar á 207 m.
1111 ark per rulle. Matar ut ett hygieniskt ark i
taget. Lämplig för tolettutrymmen med en hög
besöksfrekvens. Ger minskad förbrukning av papper med upp till 30%. Pappret löses snabbt upp
vilket minskar risken för dyra stopp i toaletten.
Bredd: 13,4 cm. EU Ecolabel 472242.

Torkrulle Midi i hög kvalitet. Vitt 1-lagerspapper på
hylslös rulle. Operforerad. Bredd 20,3cm (passar i
M2 hållare). Kartong om 6 rullar á 320m.

Art. nr. 7500191

Torkrulle Midi Excellent 2-lag utan
hylsa.
Torkrulle Midi i hög kvalitet. Vitt 1-lagerspapper på
hylslös rulle. Perforerat. Bredd 20,3cm (passar i M2
hållare). Kartong om 6 rullar á 153m.

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Pappershanddukar & torkpapper
Art. nr. 7114002

Art. nr. 2001033

Kedjevikt pappershandduk i vitt och mjukt papper
av hög kvaitet. 2-lags. Arken är vikta för att
endast ge en handduk i taget. Arkmått 21x24cm,
djup 8cm (passar i H2 dispenser). 150st/bunt.
Kartong om 2250st.

Handdukspapper för Lotus enMotion Impulse
dispenser. Vitt, 2-lagerspapper. Anpassningsbar
arklängd. Bredd 19,5 cm. 143 m / rulle. 6 rullar
per kolli. 40 kolli per pall.

Pappershandduk Classic Non-stop
vit 2-lag. Kart 2250st

Art. nr. 7006127

Pappershandduk Excellent C-fold vit
2-lag. Kart 3060st
C-vikt pappershandduk i vitt och mjukt papper
av hög kvaitet. 2-lags. Arkmått 23x31cm, djup 9
cm. (passar i H3 dispenser). 153st/bunt. Kartong
om 3060 st.

Art. nr. 7114019

Pappershandduk Excellent Z-fold vit
2-lag. 2600st
Kedjevikt pappershandduk i vitt och mjukt
papper av högsta kvalitet. Nyfiber, 2-lags. Arken
är vikta för att endast ge en handduk i taget.
Arkmått 20,5x24cm, djup 8cm (passar i H2
dispenser). 130st/bunt. Kartong om 2600st.

Tork Handduksrullar enMotion
Impulse H12. 6x143m

Tork Elektroniska system (H12) för Handdukar
på rulle har en hög kapacitet som är idealisk för
trafikerade toalettutrymmen såsom skolor och
flygplatser.

Dispensers
Tork Dispenser Xpress Vit
Fristående H2

Tork Xpress Fristående Dispenser Multifold Handduk i Elevation design fungerar som ett utmärkt
alternativ till att erbjuda en trave med lösa
handdukar på en bänkyta i toalettutrymmet.
Kompakt storlek som passar perfekt när utrymmet
är begränsat eller montering inte är möjlig
- Exklusivt utseende och bättre hygien än med
pappershanddukar i en trave - Utmatning av ett ark
i taget minskar förbrukningskostnader och avfall.

Art. nr. 2029743

Vit

Art. nr. 2029744

Svart

DispenserTork Xpress Vit H2
Art. nr. 513038

Pappershandduk Tork Xpress
Premium Soft H2 3150 st
Tork Xpress® Handdukssystem för Multifold
Handdukar lämpar sig för miljöer som kräver
både komfort och hygien - såsom restauranger,
kontor och vårdinrättningar..

Snygg och modern dispenser som matar ut ett ark
i taget vilket minskar förbrukningen. Tork Xpress
Dispenser Multifold Handduk i Elevation design är
lämplig för miljöer med krav på både komfort och
hygien. Denna kompakta och attraktiva dispenser
minskar pappersförbrukningen genom utmatning
av ett ark i taget. Ett hygieniskt alternativ, eftersom
gästerna endast vidrör de handdukar som används.
Låsbar.

Art. nr. 2001040

Vit

Art. nr. 2001041

Svart

Art. nr. 2039964

Tork Dispenser Skumtvål Svart S4

3800 st vita pappershanddukar av hög kvalitet
som passar i Tork Xpress® Handdukssystem
H2. Universal 2-lag, vit, 23,4x21,3cm. Multifold
Handdukar lämpar sig för miljöer som kräver
både komfort och hygien - såsom restauranger,
kontor och vårdinrättningar. God absorption:
effektiv handavtorkning. Utmatning av en handduk i taget: hygieniskt och lägre förbrukning.

Dispenser för skumtvål i snygg och modern Elevation
design. Tork Dispenser Skumtvål i Elevation design
passar utmärkt i alla typer av toalettutrymmen och
kan användas med ett stort urval av Tork hudvårdsprodukter i förslutna flaskor. Certifierad för enkel
användning och garanterar god handhygien för alla
besökare för enkel och bekväm användning-Tork S4

Pappershandduk Tork Xpress
Premium Soft H2 3800 st

Art. nr. 2019939

Vit

Art. nr. 2019940

Svart

Dispenser Tork SmartOne. T8 Vit. 1 st

Art. nr. 533651

Tork Torkduk Premium Blå.
1 kart 320 st
Med färgkodade rengöringsdukar är det lätt att
hålla reda på var duken ska användas för att
undvika smittspridning etc. Slitstark duk av
nonvowenmaterial i liten smidig förpackning.
Kan användas flera gånger. Godkänd för
livsmedelshantering(ISEGA) 30x38 cm

Dispenser Tork SmartOne® i Elevation design har ett
slimmat utseende och passar mycket väl ihop med
övriga dispensrar i samma designserie. Tork
SmartOne® dispensrar är idealiska för krävande,
högtrafikerade toalettutrymmen. Alla dispensrar är
utrustade med originalnyckel från Tork och unikt lås
med dubbla fumktioner. SmartOne matar fram ett ark
i taget vilket ger minskad förbrukning av papper med
upp till 30%. Hygieniskt system och stilren design.

Art. nr. 2040547

Vit

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Art. nr. 2040548

Svart

Blöjor & britspapper mm
Art. nr. 500148

Bambo miljö-blöjor,
6 storlekar

Britspapper Arkat Natur
40 x 45 cm. 1 Kartong à 1000 st

Alla de Svan-märkta Bambo-blöjorna har ett spärrskikt som ”andas”. Det ger en
extra behagligt torr känsla och optimal komfort för ditt barn, samtidigt som klok
konstruktion i väl utvalda material minimerar negativ påverkan på miljön. ”Bäst i
Test, Råd & Rön”.

Britspapper i 1-lagers ecovitt papper. 1000 ark
med måtten 40 x 45 cm. 24 kart per pall.

Art. nr. 90056
Art. nr. 944071

Miljöblöja Bambo Nature 2 Mini.
3-6 kg. 6 x 30 st

Britsunderlägg på rulle,
1-lagers natur 50 cm. 2x165 m
Britsunderlägg på rulle. 1-lagers operforerat
naturvitt papper. Bredd 50 cm, längd per rulle 165
meter. 2 rullar per kartong. Miljömärkt

Art. nr. 523413
Art. nr. 944072-P

Miljöblöja Bambo Nature 3 Midi.
5-9 kg. 6 x 33 st

Tvättlappar Finess 3-lagers
Svanmärkta tvättlappar från Finess. 3-lagers vita.
19 x 19 cm. Kartongen innehåller 1500 st.

Art. nr. 523405

Tvättlappar Finess, 6-lagers
Art. nr. 944073

Miljöblöja Bambo Nature 4 Maxi.
7-18 kg. 6 x 30 st

Svanmärkta tvättlappar från Finess. 6-lagers vita
plana. 19 x 26 cm. Kartongen innehåller 1000 st.

Våtservett Bambo oparfymerad.

Art. nr. 944074

Miljöblöja Bambo Nature 6 XL
16-30 kg. 6 x 22 st

Oparfymerade tvättlappar/våtservetter med Aloe
Vera. Med praktisk förslutningsbart lock för bättre
hållbarhet. Svanenmärkta och uppfyller Astmaoch allergiförbundets krav. Förpackning om 80st.

Art. nr. 7659720-FP

Förp á 80 st

Art. nr. 7659720

1 Kart 960st (12 förp á 80 st)
Babyren Skumtvättlappar
20x20cm
Art. nr. 944075

Miljöblöja Bambo Nature 5 Junior.
12-22 kg. 6 x 27 st

Gula tvättlappar av skumplast. Freonfri. Torra.
Komprimerad förpackning. Mått 20x20 cm.

Art. nr. 2041305

3 800 st kartong
Art. nr. 20413055 - FP

100st förpackning
Art. nr. 7500121

Plastlaminerade Skyddsservetter
37x50cm.1 Kartong à 1200 st
Art. nr. 943109

Miljöblöja Bambo Nature 6
Training Pants XL 18+ kg. 5 x 18 st

Dentalservett / skyddsduk med spärrskikt.
1-lags tissue. 37x50 cm vikt. Kartong om
6x200st.

Vi levererar direkt till ditt företag i hela Sverige.

Påsar & säckar
30 L Plastpåsar Vita.

125 L sopsäck

30 liters papperskorgspåsar i vit plast som passar i
papperskorgar, till blöjor mm. Kartong 10x100 st

Rulle 100 st

Polyetensäckar på rulle tillverkade av återvunnen polyeten. Rejäl 125-liters sopsäck av bra
kvalitet för både hem, kontor och trädgård. Svart.
Miljöanpassad. Mått 380/370x1150x0,04mm,
regranulat, svart.

Art. nr. 68889

Art. nr. 2049295-R

Art. nr. 68889-R

Rulle á 10 säckar

Kartong 1000 st

Art. nr. 2049295
Art. nr. 914496

Kartong à 200 st

Avfallspåse med knythandtag, 30 liters blå.
25 st per rulle. Till lätt avfall HDPE.
Kartong 24 rullar.

Polyetensäckar på rulle tillverkade av återvunnen
polyeten. Tålig och slitstark 240-liters sopsäck av
hög kvalitet. Miljöanpassad.
Mått 470/400x1400x0,06mm, regranulat, svart

30 L Avfallspåse med knythandtag
blå. Kartong 600 st

250 L sopsäck

Art. nr. 834031-R

Art. nr. 68336

Rulle á 10 säckar

36 L Insatspåse Vit LD 30 my.
Kartong 600 st

Art. nr. 834031

Kartong 100st

Insats- och papperskorgspåse i tjock LDPE.
36-liters vit. 450x700mm, 30my. Tillverkad i 80%
ny råvara samt 20% återvunnen råvara. 50 st per
rulle. 12 rullar per kartong.

Vård

Art. nr. 834027

70 L Insatssäck. Kartong 250st
70 liters Polyetensäckar. Mått B350 L900. Tjocklek 0,04mm, regranulat, svart. 25 st per rulle, 10
rullar per kartong.

Art. nr. 658062

Refill Plastplåster, 6x45 st
Cederroths plastplåster för Salvequick Plåsterautomat. Innehåller 6x45 st plåster.

Art. nr. 91404

70 L Matavfallssäck 80 my.
Kartong 150 st

Art. nr. 658063

Matavfallssäck 70 liter svart i kraftigt utförande,
80 my. Mått 55x103cm. 10 st per rulle. 15 rullar
per kartong.

Cederroths textilplåster för Salvequick Plåsterautomat. Innehåller 6x40 st plåster.

Refill Textilplåster, 6x40st

Art. nr. 68125

125 L Blå /Svart Säck K3. Kartong
150 st
K3 säckar. Blå-svarta extra starka säckar.
Säcken är producerad i tre skikt för att ge extra
styrka. Har en blå sträv utsida för att sitta bättre
i säckstället och en svart glatt insida vilket gör
den lättöppnad. Tillverkad av återvunnen polyetenplast. Måtten nedan anger först säckens
bredd / sidoveckens bredd x längd. Mått: 750 x
1150 x 0,050 mm.

Art. nr. 66150

125 L Knytsäckar, 50my.
Kartong 150 st

Knytsäck tillverkad i återvunnen LDPE med
segstarka egenskaper. Knytsäcken har väl
tilltagna knythandtag för enkel förslutning. 100%
återvunnen polyeten som vid förbränning enbart
blir koldioxid och vatten.
Kvalitet: 50 my. Mått: 380/370x1250mm. Liter:
125 Färg: Svart. 10 st per rulle. 15 rullar/kartong
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Handskar & skydd
Nitrilhandske Puderfri Blå
Blå handske med optimalt skydd. Handsken har
ett extra utvecklat skydd för hantering av kemikalier. De är fria från puder, latexprotein och ftalater
för att minska risken för allergiska reaktioner.

Art. nr. 290418-A

Vinylhandskar Puderfri Transp
Vinylhandske, puderfri med god passform.
Glatt yta för bättre kontaktegenskaper genom
handsken samt belagd med polymer för enklare
påtagning. Godkänd för hantering av icke feta
livsmedel.

Small, 1 Ask à 150 st

Art. nr. 4431-A

Art. nr. 290418

X-Small, Ask à 100 st
Int. storlek 5-6.

Small, 1 Kartong à 1500 st

Art. nr. 4431
Art. nr. 290419-A

Medium, 1 Ask à 150 st
Art. nr. 290419

Medium, 1 Kartong à 1500 st
Art. nr. 290420-A

Large, 1 Ask à 150 st

X-Small, 1 Kartong à 10x100 st.
Int. storlek 5-6.
Art. nr. 4424-A

Small, 1 Ask à 100 st,
Int. storlek 6-7.
Art. nr. 4424

Small, 1 Kartong à 1 000 st.
Int. storlek 6-7.

Art. nr. 290420

Large, 1 Kartong à 1500 st
Art. nr. 290421-A

X-Large, Ask à 150 st
Art. nr. 290421

X-Large, 1 Kartong à 1500 st

Art. nr. 4425-A

Medium, 1 Ask à 100 st,
Int. storlek 7-8.
Art. nr. 4425

Medium, 1 Kartong à 1 000 st.
Int. storlek 7-8.

Art. nr. 44426-A

Large, Ask à 100 st,
Int. storlek 8-9.
Art. nr. 4426

Large, 1 Kartong à 1000 st.
Int. storlek 8-9.

Art. nr. 4430-A

X-Large, 1 Ask à 100 st.
Int. storlek 9-10.
Art. nr. 4430

X-Large, 1 Kartong à 1 000 st.
Int. storlek 9-10.

Art. nr. 94417

Skoskydd XL Extra Kraftigt
50my.
NYHET! Skoskydd XL, Extra kraftiga som håller
upp till 3 gånger längre samt passar även stora
vinterkängor mm utan att gå sönder. Tjocklek 50
my. XL 15x41cm. Kartong om 1000st
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Catering

Kontorsmaterial
Art. nr. 79901

Kopieringspapper Ohålat A4
Papper,
1 Kartong à 2500 ark

Art. nr. 7131844

Kaffebägare Hot Cup Lines 24 cl .
1 Kartong à 1000 st

Vitt miljöanpassat kvalitetspapper för laserutskrifter och kopiering. Kartong 2500 ark, 5 x 500ark.
A4 80g ohålat.

Klassisk kaffebägare. Kvalitetsbägare som håller
kaffet varmt längre. Brun/Vit, 24 cl. Denna artikel
säljs i hela förpackningar, 50 per förpackning.
Det ligger 20 förp. per kartong. 1000st per
kartong.

Art. nr. 4320010

Lamineringsark A4 100 Micron. Vikt
Kortsida. 1 Ask à 100st

Art. nr. 7005511

Lamineringsfickor i A4-format med vikt kortsida.
Tjocklek: 100 micron. 100st per förpackning

Lock Vitt Till Kaffebägare 24/33 cl.
1000st
Lock med dricköppning för kaffemuggar, säker
passform, polystyren, 240 ml, vit. Kartong med
10 rör á 100 lock. Totalt 1000 st.

Art. nr. 7625037

Plastfickor A4 med Hålkant 25pack OBS! Nytt antal per förp

Art. nr. 565119

Slitstarka dokumentskydd i polypropylen och
A4-format. Förstansade, lätta att rengöra och
kompatibla med en rad olika slags pärmar

Rörpinne till kaffebägare.
1 Kartong à 5000st
Praktisk rörpinne för att röra kaffe eller te. Tillverkad i trä och är 19 cm lång. Engångs. Kartong
5000st.

Hus & Trädgård

Art. nr. 7015563

Art. nr. 60120

Matfilm PE 30cm i Cutbox.
Kart 3 rullar á 300m

Havoline Is-smältningssmedel 200 DL

Havoline Is-smältningsmedel smälter effektivt
snö och is vid utetemperaturer ner till -15 grader.
Produkten är inte lika aggressiv mot betong,
metaller och växtlighet som vanilgt vägsalt. Ger
ej vita avlagringar på golv, skor mm. Är 100 %
vattenlösligt och passar utmärkt till att hålla
trappor, entreér, lastkajer, gångbanor, m.m. isfria.
Utvecklar värme vid kontakt med isen och får
den att krackelera och släppa. Kan även användas till att tina frusna brunnar och stuprör.

Matfilm Cater-Line i praktisk ”Cutbox”. 9my.
En bra allroundfilm, idealisk till förvaring och
infrysning av mat. Fungerar också till fet mat,
oljor och mat lagrad i oljor. Fri från PVC. Filmen
är klar/transparent. Bredd 30cm. Längd 300m.
Förp om 3 rullar.

Art. nr. 7015564

Matfilm PE 45cm i Cutbox. Kart 3
rullar á 300m
Matfilm Cater-Line i praktisk ”Cutbox”. 9my.
En bra allroundfilm, idealisk till förvaring och
infrysning av mat. Fungerar också till fet mat,
oljor och mat lagrad i oljor. Fri från PVC. Filmen
är klar/transparent. Bredd 45cm. Längd 300m.
Förp om 3 rullar.

Art. nr. 80110

Ogräsättika Koncentrat 24%. 10 L

Koncentrerad 24%-ig lösning som spädes 1:1
med vatten=ger 20 liter bruksläsning(12%).
Ogräsättika används för att ta bort ogräs på
hårdgjorda ytor t.ex. stenplattor och stensättningar. Bäst effekt fås på små unga ogräsplantor.
Åtgång ca. 2-4 dl/m2. . Den kan även användas
som ett effektivt rengöringsmedel för att avlägsna
grön beläggning av alger och mossa. Ättikan
är lätt nedbrytbar i naturen och med andra ord
en miljövänlig produkt. 24%. Klassificering:
Bekämpningsmedel klass 2.

Art. nr. 7010080

Aluminiumfolie 29,3cm i box.
3 rullar á 150m
Aluminiumfolie Cater-Line i praktisk ”Cutbox”.
14my. Bredd 29,3cm. Längd 150m. Förp om 3
rullar.Längd 300m. Förp om 3 rullar.

Art. nr. 7010081

Aluminiumfolie 44cm i box.
Kart 3 rullar á 150m
Aluminiumfolie Cater-Line i praktisk ”Cutbox”.
14my. Bredd 44cm. Längd 150m.
Förp om 3 rullar.

Vård
Art. nr. 42005

Doseringspump till 5-litersdunk
Doseringspump till 5-litersdunk
för enklare dosering.
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Välkommen som kund hos Havoline

Vi hjälper er att välja miljömärkta produkter för en giftfri arbetsplats/skola.
Miljöanpassat sortiment
och dokumentation

Havoline levererar ett komplett sortiment av
svensktillverkade, miljögodkända produkter.
Vi har klimatsmarta förpackningar vilket innebär
färre transporter och minskade utsläpp. Vi hjälper
er personal att välja bäst miljöalternativ för er
verksamhet och kan även hjälpa er med pärm
för säkerhetsdatablad så att all dokumentation
är i sin ordning.

Snabba, smidiga leveranser

Vi levererar alla produkter bekvämt direkt till er
dörr. Vid större leveranser använder vi vid behov
lastpallar i wellpapp som enkelt kan återvinnas
och inte tar onödig plats.

Brett sortiment – enklare inköp

Havoline tillhandahåller ett brett sortiment med
över 4000 produkter såsom toalettpapper, tvätt-

medel, sopsäckar, blöjor, skoskydd, kopieringspapper, britsunderlägg, påsar, desinfektion,
hygienprodukter mm. Med färre leverantörer
spar ni både tid och pengar. Vi tar över det
krångliga och ni får mer tid för annat.

Personlig kontaktman

Ni får en personlig kontaktman hos oss som
hjälper till att förenkla och planera era beställningar. Vi lägger upp inköpsrutiner och gör det
enkelt för er. Ni spar både tid och pengar när ni
kan fokusera på verksamheten. Skapa en
inloggning i vår web shop www.havoline.se
med rabatter samt fakturahistorik.

Socialt ansvar

Vi bryr oss om både miljö och människor. Varje år
skänker vi pengar till välgörenhetsorganisationer,
bland annat till Unicef och Barncancerfonden.

Vi reserverar oss för tryckfel.

Välkommen att beställa noga utvalda miljöanpassade kvalitetsprodukter.
Besök oss på www.havoline.se eller ring 08-758 40 00

