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I över 40 år har Sterisol tillhandahållit marknadens 
mest beprövade hudvårdsprodukter. Vi skapar 
trygghet för användarna, genom vetskapen 
att hudproblem minskar. Sterisol System kan 
erbjuda ett komplett sortiment av desinfektions-, 
tvål-, lotion- och cremeprodukter där de 
flesta är konserveringsmedelsfria. Vi utformar 
helhetslösningar som är optimalt anpassade till 
arbetsplatsens specifika behov, där en kombination 
av stationära och mobila system gör att våra 
produkter alltid kan finnas nära användaren. Det är 
vad vi kallar Skin Care at Work!

Vår mission:
Skydda människor på jobbet från hud- och ögonproblem. 
Eliminera onödiga tillsatser och konserveringsmedel. 
Skydda miljön genom att minska föroreningar och avfall.



Våra lösningar utvecklas 
och tillverkas nästan 
uteslutande i Sverige. 
Vi driver en medveten 
hållbarhetsstrategi. 
Verksamheten är 
certifierad enligt ISO 
9001 och ISO 14001.

Innovation från 
Sverige

Huden klarar påfrestningar bättre, om du 
använder  produkter som ger det bästa 
skyddet. Hos Sterisol hittar du till exempel  
skonsamma och återfettande hudcremer.

1. Skydda

Tre steg till en bättre
hudhälsa

Många yrken kräver regelbunden tvätt 
och desinficering. Vi erbjuder ett brett 
sortiment för allt från lätt till svår smuts, 
konserveringsmedelsfritt, skonsamt och 
miljövänligt.

2. Rengöra

Många branscher är tuffa mot huden, 
därför  behöver du produkter som vårdar 
huden och låter den återhämta sig från 
dagens påfrestningar.

3. Återställa
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Natural Origin
Förnyelsebara källor är viktigt! När du ser symbolen för 
Natural Origin så kan du vara säker på att en stor andel 
av ingredienserna har naturligt ursprung. 

Svanen
De flesta av våra produkter är Svanen-märkta vilket 
är den nordiska miljömärkningen, som ställer höga 
krav på produktens fullständiga livscykel. När du ser 
Svanenmärket kan du vara säker på att produkten är 
miljömässigt hållbar i alla led.

Allergy Certified
Flera av våra produkter har erhållit Allergy Certified-
certifiering vilket betyder att dessa produkter och dess 
ingredienser inte får innehålla några kända allergener. 
Produkterna måste även vara helt parfymfria.

Dermatologiskt testad
Vi gör en dermatologisk testning av alla våra kosmetiska 
produkter hos ett oberoende laboratorium.

Made in Sweden
Nästan all vår tillverkning sker i Sverige.

Made in 
Sweden



Grå stapel: Flaskor 500-750ml, plastförbrukning/liter 
Turkos stapel: Sterisol System 0,7 l, plastförbrukning/liter
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Utan konserveringsmedel
Vi minimerar alltid onödiga tillsatser, och undviker 
konserveringsmedel i våra produkter.

EN1499 
ÄKTA Flytande tvål har godkänts i det högt ställda 
testet enligt EU Standard EN1499 och i de testerna 
har den visat sig avlägsna 99,9% av de testade 
mikroorganismerna. Det betyder att den har en 
tillförlitligt dokumenterad effekt!

Nr 1 på Industrier 
Mest använda hudvårdssystemet på stora svenska 
industrier.
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Hygien
Ett lufttätt, hygieniskt och användarvänligt 
system som doserar 2 ml i varje tryck och blir 
en intuitiv del av vardagen.

Miljö
Med en mycket hög tömningsgrad samt 
avsevärt lägre plastförbrukning än flaskor är 
Ecoline ett bra val för miljön.

Design
Med sin moderna och stilrena design är dispensern  
ett framgångskoncept europeiska hotell.

Underhåll
Att byta påsen är enkelt och minskar tiden för 
underhåll. Rena linjer är lätta att rengöra!

Ecoline
Ecoline är ett stilfullt hudvårdssystem som följer dagens behov av hudvård och hygien. Det är hudvård och 
hygien där du är! Ecoline kan fyllas med Handdesinfektion, Flytande tvål, Duschtvål och Creme och placeras 
där du behöver dem. De stilrena hållarna är enkla att sätta upp och produkten i påsen inuti kan lätt bytas. En 
hudvårdslösning som finns till hands hela dagen.



Industri, 
Sjukvård, 
Livsmedel
Sedan 1977 då Sterisol lanserade den ”Blå påsen” har 
vi jobbat mycket nära branscher med tydliga behov 
av rengöring. Det är från dessa branscher vi hämtat 
vår inspiration då vi vidareutvecklat Sterisol System 
med lufttäta påsar som gör att vi kan jobba utan 
konserveringsmedel. Utan onödiga tillsatser kan vi ta 
fram hudvänliga produkter som är mycket effektiva 
men samtidigt skonsamma. Industrin, Sjukvården och 
Livsmedelsindustrin har alla sina specifika behov av 
rengöring och hygien, men vad de har gemensamt är 
också att upprepad rengöring kräver vård av huden 
för att den ska klara av påfrestningar. Därför har vi 
format vårt sortiment så att varje steg i att upprätthålla 
en god hygien och hudhälsa ska kunna passa in i era 
verksamheter. Ni kan alltid vända er till oss för att få 
expertis gällande hudvård på arbetet!



Simhall,
Restaurang, 
Kontor 
Sterisol har ett djupt engagemang i hudvård och hygien 
på arbetsplatser. Genom vår långa erfarenhet av hur 
önskemålen och kraven ser ut på olika arbetsplatser 
har vi kunnat utveckla produkter som passar bra i 
olika miljöer. Gemensamt för sortimentet är att vi 
erbjuder mer flexibla och designinriktade lösningar 
som passar i representativa miljöer eller där det krävs 
att produkterna är rörliga. Bakom produkterna ligger 
Sterisols kunskap om de speciella förhållanden som 
råder på Kontor, Restauranger och Sim- och Sporthallar. 
När man jobbar i mycket torra, våta eller omväxlande 
miljöer och ibland jobbar mycket nära kollegor eller 
kunder så är det viktigt att kunna hålla en god hygien. 
Samtidigt är det grundläggande att upprätthålla hudens 
barriär, för att huden ska må bra och tåla den goda 
hygien som krävs.



Rekommenderade produkter

Industri
Sterisol har över 40 års erfarenhet av att 
leverera hudvård till industrier och därför har 
vi tagit fram ett mångsidigt sortiment som vi 
vill rekommendera. Vi ser hudvård på arbetet 
som en lösning med tre steg; Skydda, Rengöra 
och Återställa. Nedan kan du se ett urval av 
produkterna vi rekommenderar inom industrin!

Industrin är en bransch där det ofta förekommer stora 
påfrestningar på huden. Det finns även ett stort behov av 
tvätt och rengöring. Beroende på vilken grad av smuts som 
förekommer i ditt arbete, kan du behöva tvätta olika ofta och 
noga. Vi erbjuder högeffektiv handrengöring samt tvål som 
gör det möjligt att tvätta bort även den tuffaste smutsen med 
mindre risk att torka ut eller skada huden. Med smuts och 
många tvättar är det också viktigt att skydda och återfukta 
händerna så att de håller ett helt arbetsliv. Vilket hudvårds-
system man väljer att använda på en arbetsplats handlar 
alltså om arbetsmiljö. 

2,5l



Rekommenderade produkter

Sjukvård
Genom vår erfarenhet av att jobba med handdesinfektion 
i krävande branscher har vi lärt oss hur vi kan erbjuda de 
bästa varianterna för sjukvården. Därför innehåller våra 
handdesinfektioner återfuktande ämnen. Vi erbjuder 
också varianter utan förtjockningsmedel som annars 
kan lämna rester på händerna och försvåra påtagning av 
handskar. Nedan kan du se ett urval av produkter som vi 
rekommenderar för sjukvården.

Inom sjukvården är det viktigt att rengöra huden från de 
osynliga mikroorganismerna som finns där, det kräver 
frekvent handtvätt samt desinfektion. Sterisol har lång 
erfarenhet av att leverera hudvård till arbetsplatser där 
hygienen står i centrum. Vi har med vår kunskap i ryggen 
utvecklat ett system som särskilt riktar sig till sjukvårds- 
och omsorgssektorn. SENSE Flytande Tvål är effektiv och 
samtidigt mycket skonsam samt Allergy Certified-märkt, 
vilket gör att den fungerar mycket väl för frekvent handtvätt.

NO PARFUM

SENSE RINSE

Hand Disinfectant

NO PARFUM

SENSE RINSE

Hand Disinfectant

1 2 3

Protect  •  Cleanse  •  Restore

0,7l

23
29

0

Handdesinfektion • Käsien desinfektioaine • Hånddesinfeksjonsmiddel
Hånddesinfektion • Käte desinfitseerimisaine • Rankų dezinfektantas
Roku dezinfektants • Händedesinfektion • Preparat do dezynfekcji rąk
Désinfection des mains • Disinfettante per le mani • Handdesinfectie

Desinfectante para las manos • Desinfeção das mãos 
Desinfekce na ruce • Razkužilo za roke

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

Restprodukt behandlas som Farligt avfall. Tom påse 
behandlas som plastavfall. 

SE

Tyhjä pussi käsitellään muovijätteenä. Ylijäämätuotetta tulee 
käsitellä ongelmajätteenä. 

FI

Restprodukter behandles som farlig avfall. Tom pose 
behandles som plastavfall. 

NO

Restprodukter bortskaffes som farligt affald. Tom sække 
bortskaffes som plastaffald. 

DK

Tootejäägid tuleb lugeda ohtlikeks jäätmeteks. Tühjad kott 
loetakse plastjäätmeteks.

EE

Produkto atliekos laikomos pavojingomis atliekomis. Tuščios 
krepšys laikomos plastiko atliekomis. 

LT

Residual products are to be treated as hazardous waste and 
empty bag as plastic waste.

GB

Entsorgen Sie das Restprodukt als gefährlichen Abfall. 
Entsorgen Sie die leere Tasche als Kunststoffabfall. 

DE

Pozostałości produktu są klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne i należy je odpowiednio utylizować. Puste 
opakowanie utylizować jak odpad z tworzyw sztucznych. 

PL

Traiter le produit restant comme un déchet dangereux. 
Traiter le sac vide comme un déchet plastique. 

FR

Trattare i residui come rifiuti pericolosi.L’involucro vuoto va 
trattato come rifiuto plastico.

IT

Restproduct behandelen als gevaarlijk afval. Lege verpak-
king behandelen als plastic afval. 

NL

Los restos del producto deben tratarse como residuo pelig-
roso. El envase vacío debe tratarse como residuo plástico. 

ES

Os produtos residuais devem ser tratados como resíduos 
perigosos. A embalagem vazia deve ser processada como 
resíduo plástico.

PT

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad 
a podle toho postupovat při jeho likvidaci. Prázdné obaly je 
nutno likvidovat jako plastový odpad. 

CS

Z vsebino je potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom. 
Prazna embalaža se obravnava kot plastični odpadki.

SI

Hygienisk / Hygieeninen / Hygiejnisk / Hügieeniline / 
Higieninė / Higiēnisks / Hygienic / Hygienisch /Higieniczny / 
Hygiénique / Igienico / Hygiënisch / Higiénico / Higiénico /  
Hygienický / Higiensko – EN1500

Kirurgisk / Kirurginen / Kirurgisk / Kirurgiline / Chirurginé / 
Ķirurģisks / Surgical / Chirurgiczny / Chirurgical / Chirurgico / 
Chirurgico / Chirurgisch / Quirúrgico / Cirúrgico / Chirurgický/ 
Kirurško – EN12791

Produkta atlikums ir uzskatāms par bīstamajiem atkritu-
miem. Tukšais iepakojums ir uzskatāms par plastmasas 
atkritumiem. 

LV
2 x dose

3 Min

Apply rich

NO PRESERVATIVES NO PARFUM

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

NO PRESERVATIVES NO PARFUM

SENSE

Liquid Soap

NO PRESERVATIVES NO PARFUM

SENSE

Liquid Soap

SENSE

Liquid Soap

1 2 3

Protect  •  Cleanse  •  Restore

1 2 3

Protect  •  Cleanse  •  Restore
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Sterisol®System är en unik tillverknings- och förpack-
ningsteknik. Innehållet skyddas av de luft- och bakterietäta 
förpackningarna. Samtliga produkter är därför helt fría 
från allergiframkallande konserveringsmedel och onödiga 
tillsatser. 

SE

Sterisol®System on ainutlaatuinen valmistus- ja pakkaustek-
niikka, joka pitää sisällön suojassa ilma- ja bakteeritiiviissä 
pakkauksissa. Tämän ansiosta tuotteissa ei käytetä lainkaan 
herkistäviä säilöntäaineita eikä muita turhia lisäaineita.  

FI

Sterisol®System er en unik produksjons- og emballerings-
teknikk. Innholdet beskyttes av den luft- og bakterietette 
emballasjen. Derfor inneholder ingen produkter aller-
gifremkallende konserveringsmidler eller unødvendige 
tilsetningsstoffer.

NO

Sterisol®System er en unik fremstillings- og forpaknings-
teknik. Indholdet beskyttes af de luft- og bakterietætte 
forpakninger. Samtlige produkter er således helt uden 
konserveringsmidler eller unødvendige tilsætningsstoffer, 
som kan virke allergifremkaldende.

DK

Sterisol®System on ainulaadne tootmise ja pakenda-
mise tehnoloogia, mis kaitseb pakendi sisu tänu õhu- ja 
bakterikindlale pakendile. Kõik tooted on seega vabad 
allergiat tekitavatest säilitusainetest ja muudest ebavajalikest 
lisanditest. 

EE

Sterisol®System yra unikali gamybos ir pakavimo tech-
nologija, apsauganti pakuotės turinį nuo oro ir bakterinio 
užterštumo. Dėl to jokiuose gaminiuose nėra alergiją 
sukeliančių konservantų ir kitų nereikalingų priedų.

LT

The Sterisol®System is a unique manufacturing and packa-
ging technology which protects the contents through air- and 
bacteria-tight packaging. All products are thereby totally 
free from allergenic preservatives and other unnecessary 
additives.

GB

Das Sterisol®System ist eine einzigartige Herstellungs- und 
Verpackungstechnik. Der Inhalt wird durch die luft- und kei-
mundurchlässige Verpackung geschützt. Sämtliche Produkte 
sind frei von allergieauslösenden Konservierungsstoffen und 
anderen unnötigen Zusätzen.

DE

Sterisol®System jest unikalną technologią produkcji i 
pakowania. Zawartość chroniona jest przez opakowania nie-
przepuszczające powietrza i bakterii. Wszystkie produkty są 
w związku z tym zupełnie pozbawione wywołujących alergie 
konserwantów i innych niepotrzebnych dodatków.

PL

Le Sterisol®System est une technique unique de fabrication 
et d’emballage. Le contenu est protégé par l’emballage her-
métique à l’air et aux bactéries. Tous les produits sont pour 
cette raison totalement exempts d’agents conservateurs 
allergènes et autres additifs inutiles.

FR

Sterisol®System — это уникальная технология 
производства и упаковки. Герметичная упаковка 
защищает содержимое пакета защищено от воздействия 
воздуха и бактерий. Продукция не содержит алергенных 
консервантов и других лишних добавок.

Sterisol®System è una tecnologia esclusiva di produzione 
e confezionamento. Il contenuto è protetto dalle confezioni 
a prova d’aria e batteri. Pertanto, tutti i prodotti sono privi di 
conservanti allergenici o additivi non necessari.

IT

Sterisol®System is een unieke productie- en verpakkings-
techniek. Door de lucht- en bacteriedichte verpakking wordt 
de inhoud beschermd. Alle producten zijn daarom volkomen 
vrij van allergie-opwekkende conserveringsmiddelen en 
overbodige toevoegingen.

NL

El sistema Sterisol®System es una técnica de fabricación 
y envasado única. El contenido está protegido por los en-
vases estancos al aire y las bacterias. Todos los productos, 
por lo tanto, están totalmente libres de conservantes que pu-
edan provocar alergias, así como de aditivos innecesarios.

ES

RU

Sterisol®System — өнімі ерекше технологиясымен 
өндіріледі және қорапталады. Ерекше қорабының 
арқасында қорапталған зат ауа және бактериялардан 
қорғалған. Өнім аллергентік консерванттар және басқа 
артық қоспалардан таза.

KZ

Sterisol®System — це унікальна технологія виробництва 
та пакування. Вміст захищений від проникнення повітря 
та бактерій герметичною упаковкою. Всі вироби не 
містять консервантів, здатних викликати алергію, та 
будь-яких зайвих домішок.

UA

Sterisol®System ir unikāla ražošanas un iepakojuma 
tehnika. Produkts tiek pasargāts ar gaisa un baktēriju ne-
caurlaidīgu iepakojumu. Visi produkti ir bez konservantiem, 
kā arī nesatur citas nevajadzīgas piedevas.

LV
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Flytande tvål • Nestesaippua • Flytende såpe • Flydende sæbe 
Vedel seep • Skystas muilas • Šķidrās ziepes • Flüssigseife • Mydło w płynie

Savon liquide • Sapone liquido • Vloeibare zeep • Jabón líquido • Sabão líquido
Tekoče milo •                   • Жидкое мыло • Сұйық сабыны • Рідке мило 
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Flytande tvål • Nestesaippua • Flytende såpe • Flydende sæbe 
Vedel seep • Skystas muilas • Šķidrās ziepes • Flüssigseife • Mydło w płynie

Savon liquide • Sapone liquido • Vloeibare zeep • Jabón líquido • Sabão líquido
Tekoče milo •                   • Жидкое мыло • Сұйық сабыны • Рідке мило 

Sterisol®System é uma técnica exclusiva de fabrico e 
embalagem. O conteúdo é protegido pela embalagem 
hermeticamente fechada ao ar e às bactérias. Todos os 
produtos são livres de conservantes alergénicos e outras 
substâncias nocivas.

PT

Sistem Sterisol® se ponaša z edinstveno tehniko izdelave 
in pakiranja. Vsebino varuje neprodušno zaprta embalaža, 
ki je neprepustna za bakterije. Vsi izdelki so brez alergenih 
konzervansov in drugih škodljivih snovi.

SI



Rekommenderade produkter

Kraven på hygien är mycket höga inom livsmedelsindustrin. 
Det handlar bland annat om att förhindra att bakterier förs 
över till livsmedel. Men också om att kunna tvätta bort envisa 
fetter som fastnat på händerna vid hanteringen. När kraven 
på hygien är så höga och man behöver tvätta sig ofta skapar 
det påfrestningar på huden. Vi vet också att mer än 20% av 
befolkningen har torr eller känslig hud vilket är en dubblering 
sedan början av 80-talet. Vid upprepade tvättar riskerar man 
då att hudproblem, allergier och eksem uppstår.

Sterisol har jobbat aktivt under många år med de 
hygienbehov som finns inom livsmedelsindustrin, och 
med vår kunskap om dess förutsättningar samt hudvård 
har vi tagit fram ett mångsidigt sortiment som vi kan 
rekommendera. Vi erbjuder till exempel Halal-certifierad 
handdesinfektion. Sterisol ser hudvård på arbetet som en 
lösning med tre steg: Skydda, Rengöra och Återställa. Nedan 
kan du se ett urval av produkterna vi rekommenderar inom 
livsmedelsindustrin!

Livsmedel



Sterisol jobbar alltid nära kunden. Det gör också 
att vi kan bidra med kunskap. Inte bara om hygien 
och hudvård utan också om hur man kan välja de 
hud- och ögonvårdslösningar som främjar verk-
samhetens renlighet och resursfördelning på bästa 
sätt. Nedan kan du se ett urval av  de produkter vi 
rekommenderar för sim- och sporthallar!

Att hålla en simhall ren och fräsch är en stor utmaning 
som kräver utrustning, kemikalier, processer, tid och 
personal. Klor anses vara det bästa alternativet för att 
desinficera badvattnet, men ju mer förorenat vattnet är, 
desto mer klor krävs för att rena det. På senare år har 
detta uppmärksammats som ett arbetsmiljöproblem för 
personalen i simhallar eftersom biprodukter från klor kan 
orsaka problem i ögon och luftvägar. Om badgästerna är rena 
när de stiger ner i bassängen, så är förutsättningarna bättre 
för att kunna sänka klorhalten och det finns också potential 
för att hålla nere kostnaderna för renhållning och vatten.

Sim- och Sporthallar

Rekommenderade produkter 



Med Sterisols hudvårdssystem kan man skydda, 
rengöra och återställa huden. Vi tillverkar hudvård 
som är effektiv men samtidigt skonsam.

Inom restaurangbranschen är det viktigt att kunna 
vara flexibel mellan olika stationer utan att tumma 
på handhygienen. Hantering av varor, kassa, disk och 
livsmedel kräver ett mångsidigt hudvårdssystem där 
livsmedelssäkerheten står i centrum. Det handlar 
bland annat om att förhindra att mikroorganismer från 
kontanthantering förs över till livsmedel. Men också om att 
kunna tvätta bort envisa fetter som fastnat på händerna vid 
matlagning. Det är även viktigt att gästerna har möjlighet att 
hålla en god hygien i samband med sitt besök. När kraven 
på hygien är höga och man behöver tvätta ofta skapar 

det påfrestningar på huden. I våra hudvårdslösningar till 
restauranger rekommenderar vi därför inte bara effektiva 
tvålar och handdesinfektioner, utan även återfuktande 
cremer så att hudens barriär kan upprätthållas.

Restaurang

Rekommenderade produkter



Rekommenderade produkter

Sterisols produkter är framtagna för att samverka och 
tillsammans utgöra ett hållbart hudvårdssystem som 
främjar arbetsmiljön. Produkterna Skyddar, Rengör och 
Återställer huden —det är det vi kallar Skin Care at Work.

 I offentlig verksamhet och på kontor träffar man 
många människor och jobbar tätt tillsammans. Då blir 
den personliga handhygienen mycket viktig. En annan 
faktor att ta i beaktande är att en stor del av arbetet 
äger rum i mycket torra och välventilerade miljöer.  
20% av befolkningen har torr eller känslig hud vilket 
är en fördubbling sedan början av 80-talet. Det gör att 
behovet av en funktionell hudvård på arbetsplatser 
idag är mycket stort. Sterisol jobbar nära kunden för 
att lära, det gör att vi ser hur viktigt det är att anpassa 
hudvårdslösningen efter den aktuella verksamheten. 

Vi kan därför rekommendera lösningar utifrån användarnas 
önskemål. Dessutom har vi lösningar som passar lokaler där ett 
representativt utseende är betydelsefullt.

Offentligt och Kontor





Handdesinfektion 375ml Handdesinfektion 700ml

Handdesinfektion 50ml Handdesinfektion 350ml

Handdesinfektion Rinse 5000ml

Handdesinfektion 120ml

Artnr: 4106SV-FI-ETArtnr: 4130SV-FI

Artnr: 4115SV-FI Artnr: 4135SV-FI

Artnr: 5107SV-FI-DA-LT

Artnr: 4110SV-FI

Sterisol Handdesinfektion Etanol har en smidig konsistens och en glycerintillsats 
för att vara så skonsam som möjligt mot huden. Sterisol Handdesinfektion 
Preop/Rinse är framtagen för att passa inom vården och innehåller därför inget 
förtjockningsmedel för att inte lämna rester och underlätta påtagning av handskar. 
Handdesinfektionerna är baserade på etanol som dödar mikroorganismer på huden. 

Våra Handdesinfektioner med Artnr: 
4130SV-FI, 4106SV-FI, 4115SV-FI, 4110SV-FI, 4135SV-FI och 4155SV-FI uppfyller kraven 
enligt: EN 12791, EN 1500, EN 13727, EN 13624 och är Halal-certifierade. 
Uppfyller också kraven enligt EN 14476:2013- prA2:2016 – mot höljförsedda virus.
Våra Handdesinfektioner med Artnr: 4108SV-FI-ET och 5107SV-FI-DA-LT uppfyller 
kraven för  EN 12791 och EN 1500.

Handdesinfektion, Etanol

HANDDESINFEKTION

Handdesinfektion Preop 700ml
Artnr: 4108SV-FI-ET

Handdesinfektion 500ml
Artnr: 4155SV-FI

Handdesinfektion, Rinse/Preop



Flytande Tvål, 375mlFlytande Tvål 375ml

Flytande Tvål 350mlFlytande Tvål 350ml

Flytande Tvål, 700mlFlytande Tvål 700ml
Artnr: 4882Artnr: 4883

Artnr: 4892Artnr: 4893

Artnr: 4880Artnr: 4881

ÄKTA Flytande Tvål består till 95% av ingredienser med naturligt och förnyelsebart ursprung. 
Förtvålningsprocessen äger rum enligt den naturliga processen i Sterisols egen fabrik vilket gör den till just 
en äkta tvål. ÄKTA Flytande tvål har godkänts i de högt ställda testerna enligt EU Standard EN1499, där 
har den visat sig avlägsna 99,9% av de testade mikroorganismerna. Det betyder att den har en tillförlitligt 
dokumenterad effekt.

ÄKTA

ÄKTA Flytande Tvål 

ÄKTA Flytande Tvål

Svanen Allergy Certified

OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD

OPARFYMERADOPARFYMERAD

Svanen är den nordiska miljömärkningen, och den 
ställer höga krav på produktens fullständiga livscykel. 
Kraven skärps kontinuerligt vilket innebär att Sterisol 
alltid strävar efter att höja miljömålen. När du ser 
Svanenmärket kan du vara säker på att produkten är 
miljömässigt hållbar i alla led.

Flera av våra produkter har erhållit Allergy Certified-
certifiering vilket betyder att dessa produkter och dess 
ingredienser inte får innehålla några kända allergener. 
Produkterna måste även vara helt parfymfria för att 
uppfylla kriterierna.





Flytande Tvål 375ml

Flytande Tvål 375ml

Flytande Tvål & Shampoo 
2500ml

Flytande Tvål Shampoo 
2500ml

Flytande Tvål 700ml

Flytande Tvål 700ml

Flytande Tvål Shampoo 
5000ml

Flytande Tvål Shampoo 
5000ml

Artnr: 4834

Artnr: 4824

Artnr: 3815

Artnr: 3825

Artnr: 4815

Artnr: 4825

Artnr: 4817

Artnr: 4827

Sterisol har ett brett sortiment av tvålar som är utvecklade för att kunna erbjuda riktigt bra hudrengöring 
med specialiserade fördelar. ULTRA Flytande Tvål är en effektiv tvål som fungerar för hela kroppen och 
samtidigt är mycket uppskattad för sina vårdande egenskaper och passar därför i många lägen. 

ULTRA

ULTRA Flytande Tvål

ULTRA Flytande Tvål, oparfymerad
OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD



Handrengöring 2500ml

Handrengöring 700ml Handrengöring 5000ml

Handrengöring 2500mlHandrengöring 250ml

Handrengöring 2500mlHandrengöring 250ml

Artnr: 3486

Artnr: 4481 Artnr: 4440

Artnr: 3485Artnr: 4489

Artnr: 3441Artnr: 4490

Sterisol ORIGINAL Handrengöring är en effektiv handtvätt som rengör utan att påfresta huden vid hårt 
smutsade händer. Sterisol SUPER Handrengöring är mycket tuff mot svår smuts, även oljor och fetter. Den 
innehåller ett växtbaserat friktionsmedel som hjälper tvålen att rengöra på djupet och lyfta bort smutsen. 
Både ORIGINAL och SUPER Handrengöring är fria från lösningsmedel.

ORIGINAL & SUPER

SUPER Handrengöring

ORIGINAL Handrengöring
OPARFYMERADOPARFYMERAD

OPARFYMERADOPARFYMERAD





Sterisols sortiment av duschprodukter är utvecklade för att passa på arbetsplatser, sim- och sporthallar 
samt andra offentliga miljöer. Produkterna finns i flera olika format inom Sterisol System med påsar som 
sätts i Sterisols dispensrar. På så vis kan vi erbjuda ett hygieniskt duschsystem som passar i våta miljöer, 
utan tillsatta konserveringsmedel eller silikoner, med lägre plastförbrukning och en tömningsgrad på 99%.

DUSCHSORTIMENTET

Hair & Body 375ml

Hair & Body 375ml

Hair & Body 2500ml

ULTRA Shower Soap 2500ml

Hair & Body 2500ml

Hair & Body 700ml

Hair & Body 700ml

Hair & Body 5000ml

ULTRA Shower Soap 5000ml

Hair & Body 5000ml

Artnr: 4833

Artnr: 4831

Artnr: 3826

Artnr: 3818

Artnr: 3828

Artnr: 4832

Artnr: 4829

Artnr: 4826

Artnr: 4818

Artnr: 4828

ULTRA Hair & Body

ULTRA Hair & Body, oparfymerad

ULTRA Shower Soap

OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD



  Skin Creme 700ml

 Skin Lotion 700ml

Skin Creme 375ml

Skin Lotion 375ml

Skin Creme 700ml

 Skin Lotion 700ml

Sun Sollotion 75mlSun Sollotion 200ml

 Skin Creme 375ml

  Skin Lotion 375ml

Artnr: 4382

Artnr: 4386

Artnr: 4385

Artnr: 4365

Artnr: 4383

Artnr: 4359

Artnr: 4353

Artnr: 4384

Artnr: 4387

Artnr: 4352

Sterisol har ett noga genomtänkt sortiment av cremer som skyddar och återställer hudens fuktbalans i 
samband med arbete. Vi erbjuder bland annat den lite lättare GENTLE Skin Lotion, som snabbt smörjs ut 
och återfuktar din hud. Den något krämigare SOFT Skin Creme är mer vårdande och passar särskilt vid torr 
hud eller frekvent handtvätt. Våra mest vårdande och skyddande hudcremer är Sterisol SUN Sollotion och 
Luphenil Pre- and After Work Creme.

Luphenil bildar en 
skyddande och 
vattenresistent hinna 
på händerna. 

CREMER 

SOFT Skin Creme

GENTLE Skin Lotion

SUN Sollotion Luphenil

OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERAD

OPARFYMERADOPARFYMERAD

OPARFYMERAD - SPF 30OPARFYMERAD - SPF 30 OPARFYMERAD - SPF 50OPARFYMERAD - SPF 50

OPARFYMERADOPARFYMERAD

Luphenil 50ml
Artnr: 4351

OPARFYMERADOPARFYMERAD



Ögonskölj m 12 st flaskor à 
30 ml

 Ögondusch väggfäste inkl 
5x1 lit flaskor/skylt

Ögondusch bärbart ställ m 
2x1 lit flaskor/skylt

Ögondusch engångsflaska/
refill 1 lit

Artnr: 4630 Artnr: 4639Artnr: 4635Artnr: 4631

Sterisol har ett brett sortiment av ögondusch och tillbehör för att ge möjligheten att skräddarsy ögonskyddet 
för er arbetsplats, oavsett om den är fast eller rörlig. Det är viktigt att den som jobbar med sura, basiska eller på 
andra sätt skadliga ämnen har fri väg till ögonduschstationer med fräscha flaskor.

ÖGONDUSCH

Handdesinfektion 0,7lFlytande tvål 0,7l
Artnr: 4127Artnr: 4812

NO PARFUM

SENSE RINSE

Hand Disinfectant

NO PARFUM

SENSE RINSE

Hand Disinfectant

1 2 3

Protect  •  Cleanse  •  Restore

0,7l

23
29

0

Handdesinfektion • Käsien desinfektioaine • Hånddesinfeksjonsmiddel
Hånddesinfektion • Käte desinfitseerimisaine • Rankų dezinfektantas
Roku dezinfektants • Händedesinfektion • Preparat do dezynfekcji rąk
Désinfection des mains • Disinfettante per le mani • Handdesinfectie

Desinfectante para las manos • Desinfeção das mãos 
Desinfekce na ruce • Razkužilo za roke

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

Restprodukt behandlas som Farligt avfall. Tom påse 
behandlas som plastavfall. 

SE

Tyhjä pussi käsitellään muovijätteenä. Ylijäämätuotetta tulee 
käsitellä ongelmajätteenä. 

FI

Restprodukter behandles som farlig avfall. Tom pose 
behandles som plastavfall. 

NO

Restprodukter bortskaffes som farligt affald. Tom sække 
bortskaffes som plastaffald. 

DK

Tootejäägid tuleb lugeda ohtlikeks jäätmeteks. Tühjad kott 
loetakse plastjäätmeteks.

EE

Produkto atliekos laikomos pavojingomis atliekomis. Tuščios 
krepšys laikomos plastiko atliekomis. 

LT

Residual products are to be treated as hazardous waste and 
empty bag as plastic waste.

GB

Entsorgen Sie das Restprodukt als gefährlichen Abfall. 
Entsorgen Sie die leere Tasche als Kunststoffabfall. 

DE

Pozostałości produktu są klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne i należy je odpowiednio utylizować. Puste 
opakowanie utylizować jak odpad z tworzyw sztucznych. 

PL

Traiter le produit restant comme un déchet dangereux. 
Traiter le sac vide comme un déchet plastique. 

FR

Trattare i residui come rifiuti pericolosi.L’involucro vuoto va 
trattato come rifiuto plastico.

IT

Restproduct behandelen als gevaarlijk afval. Lege verpak-
king behandelen als plastic afval. 

NL

Los restos del producto deben tratarse como residuo pelig-
roso. El envase vacío debe tratarse como residuo plástico. 

ES

Os produtos residuais devem ser tratados como resíduos 
perigosos. A embalagem vazia deve ser processada como 
resíduo plástico.

PT

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad 
a podle toho postupovat při jeho likvidaci. Prázdné obaly je 
nutno likvidovat jako plastový odpad. 

CS

Z vsebino je potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom. 
Prazna embalaža se obravnava kot plastični odpadki.

SI

Hygienisk / Hygieeninen / Hygiejnisk / Hügieeniline / 
Higieninė / Higiēnisks / Hygienic / Hygienisch /Higieniczny / 
Hygiénique / Igienico / Hygiënisch / Higiénico / Higiénico /  
Hygienický / Higiensko – EN1500

Kirurgisk / Kirurginen / Kirurgisk / Kirurgiline / Chirurginé / 
Ķirurģisks / Surgical / Chirurgiczny / Chirurgical / Chirurgico / 
Chirurgico / Chirurgisch / Quirúrgico / Cirúrgico / Chirurgický/ 
Kirurško – EN12791

Produkta atlikums ir uzskatāms par bīstamajiem atkritu-
miem. Tukšais iepakojums ir uzskatāms par plastmasas 
atkritumiem. 

LV
2 x dose

3 Min

Apply rich

NO PRESERVATIVES NO PARFUM

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

Sterisol AB, SE-592 23
Vadstena, Sweden
www.sterisol.com

NO PRESERVATIVES NO PARFUM

SENSE

Liquid Soap

NO PRESERVATIVES NO PARFUM

SENSE

Liquid Soap

SENSE

Liquid Soap

1 2 3

Protect  •  Cleanse  •  Restore

1 2 3

Protect  •  Cleanse  •  Restore

0,7l

23
42

8

Sterisol®System är en unik tillverknings- och förpack-
ningsteknik. Innehållet skyddas av de luft- och bakterietäta 
förpackningarna. Samtliga produkter är därför helt fría 
från allergiframkallande konserveringsmedel och onödiga 
tillsatser. 

SE

Sterisol®System on ainutlaatuinen valmistus- ja pakkaustek-
niikka, joka pitää sisällön suojassa ilma- ja bakteeritiiviissä 
pakkauksissa. Tämän ansiosta tuotteissa ei käytetä lainkaan 
herkistäviä säilöntäaineita eikä muita turhia lisäaineita.  

FI

Sterisol®System er en unik produksjons- og emballerings-
teknikk. Innholdet beskyttes av den luft- og bakterietette 
emballasjen. Derfor inneholder ingen produkter aller-
gifremkallende konserveringsmidler eller unødvendige 
tilsetningsstoffer.

NO

Sterisol®System er en unik fremstillings- og forpaknings-
teknik. Indholdet beskyttes af de luft- og bakterietætte 
forpakninger. Samtlige produkter er således helt uden 
konserveringsmidler eller unødvendige tilsætningsstoffer, 
som kan virke allergifremkaldende.

DK

Sterisol®System on ainulaadne tootmise ja pakenda-
mise tehnoloogia, mis kaitseb pakendi sisu tänu õhu- ja 
bakterikindlale pakendile. Kõik tooted on seega vabad 
allergiat tekitavatest säilitusainetest ja muudest ebavajalikest 
lisanditest. 

EE

Sterisol®System yra unikali gamybos ir pakavimo tech-
nologija, apsauganti pakuotės turinį nuo oro ir bakterinio 
užterštumo. Dėl to jokiuose gaminiuose nėra alergiją 
sukeliančių konservantų ir kitų nereikalingų priedų.

LT

The Sterisol®System is a unique manufacturing and packa-
ging technology which protects the contents through air- and 
bacteria-tight packaging. All products are thereby totally 
free from allergenic preservatives and other unnecessary 
additives.

GB

Das Sterisol®System ist eine einzigartige Herstellungs- und 
Verpackungstechnik. Der Inhalt wird durch die luft- und kei-
mundurchlässige Verpackung geschützt. Sämtliche Produkte 
sind frei von allergieauslösenden Konservierungsstoffen und 
anderen unnötigen Zusätzen.

DE

Sterisol®System jest unikalną technologią produkcji i 
pakowania. Zawartość chroniona jest przez opakowania nie-
przepuszczające powietrza i bakterii. Wszystkie produkty są 
w związku z tym zupełnie pozbawione wywołujących alergie 
konserwantów i innych niepotrzebnych dodatków.

PL

Le Sterisol®System est une technique unique de fabrication 
et d’emballage. Le contenu est protégé par l’emballage her-
métique à l’air et aux bactéries. Tous les produits sont pour 
cette raison totalement exempts d’agents conservateurs 
allergènes et autres additifs inutiles.

FR

Sterisol®System — это уникальная технология 
производства и упаковки. Герметичная упаковка 
защищает содержимое пакета защищено от воздействия 
воздуха и бактерий. Продукция не содержит алергенных 
консервантов и других лишних добавок.

Sterisol®System è una tecnologia esclusiva di produzione 
e confezionamento. Il contenuto è protetto dalle confezioni 
a prova d’aria e batteri. Pertanto, tutti i prodotti sono privi di 
conservanti allergenici o additivi non necessari.

IT

Sterisol®System is een unieke productie- en verpakkings-
techniek. Door de lucht- en bacteriedichte verpakking wordt 
de inhoud beschermd. Alle producten zijn daarom volkomen 
vrij van allergie-opwekkende conserveringsmiddelen en 
overbodige toevoegingen.

NL

El sistema Sterisol®System es una técnica de fabricación 
y envasado única. El contenido está protegido por los en-
vases estancos al aire y las bacterias. Todos los productos, 
por lo tanto, están totalmente libres de conservantes que pu-
edan provocar alergias, así como de aditivos innecesarios.

ES

RU

Sterisol®System — өнімі ерекше технологиясымен 
өндіріледі және қорапталады. Ерекше қорабының 
арқасында қорапталған зат ауа және бактериялардан 
қорғалған. Өнім аллергентік консерванттар және басқа 
артық қоспалардан таза.

KZ

Sterisol®System — це унікальна технологія виробництва 
та пакування. Вміст захищений від проникнення повітря 
та бактерій герметичною упаковкою. Всі вироби не 
містять консервантів, здатних викликати алергію, та 
будь-яких зайвих домішок.

UA

Sterisol®System ir unikāla ražošanas un iepakojuma 
tehnika. Produkts tiek pasargāts ar gaisa un baktēriju ne-
caurlaidīgu iepakojumu. Visi produkti ir bez konservantiem, 
kā arī nesatur citas nevajadzīgas piedevas.

LV

AE

Flytande tvål • Nestesaippua • Flytende såpe • Flydende sæbe 
Vedel seep • Skystas muilas • Šķidrās ziepes • Flüssigseife • Mydło w płynie

Savon liquide • Sapone liquido • Vloeibare zeep • Jabón líquido • Sabão líquido
Tekoče milo •                   • Жидкое мыло • Сұйық сабыны • Рідке мило 
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3090 0196

Flytande tvål • Nestesaippua • Flytende såpe • Flydende sæbe 
Vedel seep • Skystas muilas • Šķidrās ziepes • Flüssigseife • Mydło w płynie

Savon liquide • Sapone liquido • Vloeibare zeep • Jabón líquido • Sabão líquido
Tekoče milo •                   • Жидкое мыло • Сұйық сабыны • Рідке мило 

Sterisol®System é uma técnica exclusiva de fabrico e 
embalagem. O conteúdo é protegido pela embalagem 
hermeticamente fechada ao ar e às bactérias. Todos os 
produtos são livres de conservantes alergénicos e outras 
substâncias nocivas.

PT

Sistem Sterisol® se ponaša z edinstveno tehniko izdelave 
in pakiranja. Vsebino varuje neprodušno zaprta embalaža, 
ki je neprepustna za bakterije. Vsi izdelki so brez alergenih 
konzervansov in drugih škodljivih snovi.

SI

OPARFYMERADOPARFYMERAD

Cremetvätt 700ml
Artnr: 4888

OPARFYMERADOPARFYMERAD

SENSE är vårt sortiment som är speciellt framtaget för behoven av hygien och hudvård inom sjukvård och 
omsorg. CARE Cremetvätt är oljebaserad och innehåller 99% vegetabiliska ingredienser som rengör huden på 
ett skonsamt sätt, vilket gör den lämplig för mycket känslig hud. 

SENSE & CARE



Handcreme 350ml

Handdesinfektion 
350ml

Flytande Tvål 350ml Flytande Tvål 350ml

Handwell Soap 5000ml

Flytande Tvål 5000ml

Handdesinfektion 
120ml

Duschtvål & Schampo 5000mlDuschtvål & Schampo 750ml

Handcreme 100ml

Handdesinfektion 
500ml

Duschtvål & Schampo 350ml

Flytande Tvål  750ml

Handdesinfektion 50ml

Handdesinfektion Rinse 
5000ml

Flytande Tvål 350ml

Artnr: 4342

Artnr: 4135SV-FI

Artnr: 4893 Artnr: 4823

Artnr: 4851

Artnr: 4461

Artnr: 4110SV-FI

Artnr: 4806 Artnr: 4804

Artnr: 4344

Artnr: 4155SV-FI

Artnr: 4802

Artnr: 4822

Artnr: 4115SV-FI

Artnr: 5107SV-FI-DA-LT

Artnr: 4892

Sterisol Sweden är vårt smidiga system av hudvårdsprodukter i flaskor och tuber för människor på jobbet. 
Flaskorna och tuberna är enkla att placera vid handfat eller att ta med sig i arbetet om man jobbar ute på fältet. 
Sterisol Sweden är utformat med ett personnära användarperspektiv i fokus och inom systemet finns tvål, 
duschtvål, creme, handdesinfektion och sollotion.

STERISOL SWEDEN 

OPARFYMERADOPARFYMERAD

Sun Sollotion 75mlSun Sollotion 200ml
Artnr: 4353Artnr: 4352

OPARFYMERAD - SPF 30OPARFYMERAD - SPF 30 OPARFYMERAD - SPF 50OPARFYMERAD - SPF 50

Luphenil 50ml
Artnr: 4351

OPARFYMERADOPARFYMERAD OPARFYMERADOPARFYMERADOPARFYMERADOPARFYMERAD

OPARFYMERADOPARFYMERAD





Artnr: 1557Artnr: 1540 Artnr: 1551 Artnr: 1554

Ecoline är ett stilfullt dispensersystem med hållare inom Sterisol System där hudvårdsprodukterna levereras 
i påsar om 375 ml som gör att plastförbrukningen minskar och tömningsgraden ökar till hela 98%. Genom 
en välarbetad design och ett enkelt tryck på dispensern doseras 2 ml varje gång så att hygiensäkerheten kan 
hållas hög. Ecoline finns med den smalare front!

ECOLINE

1540
1551
1554
1557 

Ecoline ”Slim” svart, Shower
Ecoline ”Slim”, svart, Soap
Ecoline ”Slim”, svart, Skin Cream
Ecoline ”Slim”, svart, Handdesinfektion 

Artnr: Namn



Inom Sterisol System finns flera format av dispensrar att välja på samt ett brett sortiment av tillbehör 
som underlättar vardagen i verksamheter där hygienen är särskilt viktig. Alla delar är framtagna för att 
underlätta rengöring, byte av påsen inuti samt annat underhåll. Dispensrarna inom Sterisol System 
möjliggör en mycket låg plastförbrukning och en mycket hög tömningsgrad av påsen inuti.

DISPENSRAR & TILLBEHÖR 

Dispenser med stålarm 0,7l Metalldispenser rostfri låsbar, 0,7l

Dispenser med plastarm 0,7l

Dispenser, vit 2,5l

Trådfäste

Dispenser svart med 
transparent kåpa, 0,7l

Dispenser svart med 
transparent kåpa, 5l

Automatdispenser 0,7lDispenser vit med 
transparent kåpa, 0,7l

Dispenser vit med 
transparent kåpa, 5l

GolvstativGolvstativ

Dispenser, svart 2,5l
Artnr: 4567 Artnr: 4569

Artnr: 4547

Artnr: 3551

Artnr: 4570

Artnr: 4552

Artnr: 4535 

Artnr: 4546Artnr: 4551

Artnr: 4531 

Artnr: 4509 Artnr: 4508

Artnr: 3552



Sterisol ÄKTA Flytande Tvål, Svanenmärkt 
Sterisol ÄKTA Flytande Tvål, Svanenmärkt
Sterisol ÄKTA Flytande Tvål, parfymerad i flaska, Svanenmärkt
Sterisol ÄKTA Flytande Tvål, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol ÄKTA Flytande Tvål, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol ÄKTA Flytande Tvål, oparfymerad i flaska, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, Svanenmärkt 
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, Svanenmärkt 
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Flytande Tvål oparfymerad, Svanenmärkt 
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Flytande Tvål, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol CARE Cremetvätt, oparfymerad
Sterisol SUPER Handrengöring, oparfymerad
Sterisol SUPER Handrengöring, parfymerad 
Sterisol SUPER Handrengöring tub, parfymerad 
Sterisol ORIGINAL Handrengöring tub
Sterisol ORIGINAL Handrengöring
Sterisol ORIGINAL Handrengöring
Sterisol ORIGINAL Handrengöring
Sterisol ULTRA Hair & Body, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, oparf, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, oparf, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, oparf, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Hair & Body, oparf, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Shower Soap, Svanenmärkt
Sterisol ULTRA Shower Soap, Svanenmärkt
Sterisol SENSE Handdesinfektion
Sterisol SENSE Flytande Tvål, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol SOFT Skin Creme, parfymerad, Svanenmärkt
Sterisol SOFT Skin Creme, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol SOFT Skin Creme, parfymerad, Svanenmärkt
Sterisol SOFT Skin Creme, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol GENTLE Skin Lotion, parfymerad, Svanenmärkt
Sterisol GENTLE Skin Lotion, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol GENTLE Skin lotion, parfymerad, Svanenmärkt
Sterisol GENTLE Skin lotion, oparfymerad, Svanenmärkt
Sterisol Luphenil Pre- & After Work Creme, tub
Sterisol SUN Sollotion, oparfymerad, tub, Svanenmärkt
Sterisol SUN Sollotion, oparfymerad, tub, Svanenmärkt
Sterisol Handdesinfektion, Etanol
Sterisol Handdesinfektion, Etanol 
Sterisol Handdesinfektion, Etanol
Sterisol Handdesinfektion, Etanol 
Sterisol Handdesinfektion, Etanol 
Sterisol Handdesinfektion, Etanol 
Sterisol Handdesinfektion, Rinse
Sterisol Handdesinfektion, Rinse
Sterisol Ögondusch väggfäste inkl. 5x1 lit flaskor/skylt
Sterisol Ögondusch engångsflaska/refill 1 lit
Sterisol Ögondusch bärbart ställ m 2x1 lit flaskor/skylt
Sterisol Ögonskölj m 12 st flaskor à 30 ml
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4106SV-FI-ET
4110SV-FI
4115SV-FI
4130SV-FI
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7392173048839
7392173048815
7392173048938
7392173048822
7392173048808
7392173048921
7392173048242
7392173048259
7392173038250
7392173048273
7392173048341
7392173048150
7392173038151
7392173048174
7392173048440
7392173034856
7392173034863
7392173044893
7392173044909
7392173044817
7392173034412
7392173044404
7392173048310
7392173048297
7392173038281
7392173048280
7392173048334
7392173048327
7391173038267
7392173048266
7392173038182 
7392173048181 
7392173041069
7392173048129
7392173043827
7392173043841
7392173043834
7392173043858
7392173043865
7392173043872
7392173043599
7392173043650
7392173043513
7392173043520
7392173043537
7392173041069
7392173001124
7392173001117
7392173041304
7392173001148
7392173001315
7392173041083
7392173051075
7392173046309
7392173046316
7392173046354
7392173047351

artnr: ml antal/
förp. EANNamn

Produktregister 



Dispenser, svart, Shower
Dispenser, svart, Soap
Dispenser, svart, Skin Cream
Dispenser, svart, Handdesinfektion
Dispenser, vit 2,5 l
Dispenser, svart 2,5 l
Automatdispenser 0,7 l
Dispenser med plastarm 0,7 l
Dispenser vit med transparent kåpa, 0,7 l
Dispenser svart med transparent kåpa, 0,7 l
Dispenser med stålarm 0,7 l
Metalldispenser rostfri
Dispenser, vit, 5l
Dispenser, svart, 5l
Trådfäste
Golvstativ Svart
Golvstativ Silver
STERISOL SWEDEN Flytande Tvål
STERISOL SWEDEN Flytande Tvål
STERISOL SWEDEN Flytande Tvål
STERISOL SWEDEN Dusch, tvål & schampo
STERISOL SWEDEN Dusch, tvål & schampo, pump
STERISOL SWEDEN Dusch, tvål & schampo
STERISOL SWEDEN  Flytande tvål Handwell
STERISOL SWEDEN Handcreme m pump, oparfymerad
STERISOL SWEDEN Handcreme tub, oparfymerad

Sterisol Fast tvål 85 g , Svanenmärkt
Sterisol Shampoo & Shower 2,5 l
Sänghållare till trådfäste 4570
Sängfäste till dispenser 0,7 l, metalltråd
Elpolerad doseringsarm Tripel
Metallarm till dispenser 4567
Plastarm till dispenser 4547
Lock till dispenser 4531
Transparent kåpa till dispenser 4551, 4552
Doseringstrycke, vit, 4551
Färsplatta till dispenser 4551, 4552
Pump till STERISOL SWEDEN 5l dunkar
Jojo till 4115V
Väggstativ med pump till flasksortimentet
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7392173015404
7392173015510
7392173015541
7392173015572
7392173035518
7392173035525
7392173045463
7392173045470
7392173045517
7392173045524
7392173045678
7392173045692
7392173045708
7392173044619
7392173045319

7392173045098
7392173044619
7392173048228
7392173048235
7392173048044
7392173048020
7392173048068
7392173048518
7392173043421
7392173043445

7392173044800
7392173038090

artnr: ml antal/
förp. EANNamn

Produkter som inte visas i Broschyren



Sterisol har i över 40 år levererat hudvård för  arbetsplatser. 
Produkterna är framtagna för att  skydda, rengöra och återställa 
huden, med stort fokus på allergivänlighet och miljö. 

Hudvård på arbetet är en arbetsmiljöfråga,  därför riktar vi våra 
lösningar mot branscher med särskilda behov av hudrengöring 
och hudvård. Nästan all vår tillverkning sker i  Vadstena vid 
Vätterns kant. Det kallar vi Skin Care at Work!

sterisol.se


