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SKO OVERTRÆK

Created to safe floors

Med Sikkerhed!

SKRIDSIKRINGMÅTTERAFMÆRKNINGGULV-REP & EPOXY



• Ingen ekspeditionsgebyr. 

Betal kun for varer og fragt.

• Ingen online betaling – vi sender faktura.

• Skandinavisk distribution

• Få gratis fremsendt overtræksko på 

prøve ved bestilling af større mængde.

Drop arbejdet og lav serviceaftale 

Lav en serviceaftale med Care4Walk og 

f.eks. en´ time senere, er Jeres gulve lovlig 

opmærket, skridsikring eller fikset med en 

hurtig reparationer af små farlige huller eller 

revner, som normalt forstyrrer de daglige 

arbejdsgangene.

Med dette katalog, kan i finde de mest 

omkostningseffektive løsninger, med lang 

holdbarhed.

Care4Walk er bl.a også forhandler i 

Skandinavien, for www.dmd-direct.de 

Kære kunde.
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Bedre Gulv Sikkerhed til dig.

70 70 27 99

FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG
INFORMATION VEDR.  DIN OPGAVE

- Ring til os i dag:

- Mail:      info@care4walk.dk

SK-Forsyning A/S

Care4Walk/SEPA danske kunder findes i dag i hele landet. Offentlige institutioner, 

børnehave, Vandværker mv.

Vores kunder

Blandt vores kunder finder du flere store, spændende danske virksomheder. Vi vil i tæt 

kontakt med vores kunder og stræber efter at opbygge langsigtede relationer med dem. Vi 

vil fortsat øge vores kundeportefølje i hele Norden samtidig med, at vi fokuserer på at 

beholde og videreudvikle de kunder, vi allerede har.

Tak fordi du tager dig tid, til at læse vores 

katalog. 

Et samlet unik sortiment med alt inden for 

sikkerhed på gulve. Med fokus på sikker 

fysisk arbejdsmiljø, er her et bredt udvalg af 

usynlig og synlig skridsikring af våde glatte 

gulve,  reparations-kit og  afmærkninger.

Alt sammen et sortiment, som forbedrer 

arbejdssikkerheden & udseende af jeres 

gulve.

Arbejdssikkerhed er vigtig for alle  

En ødelagt, eller slidt overflade er ofte 

årsagen til tusindvis af uheld…….. 

- uheld der let kunne været forebygget.

Vores produkter er nøje udviklet for, lettere at 

kunne opretholde jeres gulve sikre og pæne.

- kan vi hjælpe Jer med – Så har I en sikker 

arbejdsplads.

70 70 27 99

Leo Pharma A/S
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Forbrug

10 kg
til ca. 12m2

tykkelse 5mm

Dybde

50 mm 
Eller læg flere 

lag

Hærdetid

6 timer
- afhængig af 

temperaturen

Trappeforkant

Huller

Skade i overfladen

Anvendelsesområder:
• Til inde og ude områder

• Til reparation af beton- og 

stengulve

• Til tung kørsel

• Huller

• Slidte områder

• Beskadigede trin og ujævne 

områder

• Udjævning

• Reparation af beskadigede 

samlinger og fuger

10 kg

Fra455.00
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Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer

Montering på meget kort tid.

Service aftaler / gulvrep.



Sammenlignet med alm. beton

4 gange så modstandsdygtig

7 gange større trækstyrke

8 gange mere fleksibilitet

2-KOMPONENT EPOXY HARPIKS MØRTEL

Til reparation af cement- og stengulv 

inde- og ude områder med tung trafik.

5

GULV 
REPARATION

Med Sikkerhed … Let Gjort!
Reparationssæt til beton

• 2-komponents: Epoxy beton reparationsmørtel og hærder

• Farve: grå

Egenskaber:

• Ekstrem hård og slidstyrke

• Permanent holdbar binding til underlagsmaterialet, startende ved en

dybde på 5mm

• Resistens overfor de fleste kemikalier

• Vandtæt

• Støvfri

• Stort temperatur interval

• Meget høj bæreevne

• Let formeligt

• Grunding ikke nødvendigt

• Installationstemperatur ved +10 °C op til + 30 °C
• Installationsforhold – Underlaget skal være tørt og ikke i direkte sollys

• Bearbejdningstid er op til 60 minutter efter at blanding

• Kan betrædes efter 3-6 timer
For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Rengør beskadigede områder grundigt Følg instruktionerne ved blanding

Fyld de beskadigede områder op med blandingen. Glat overfladen, gør den ujævn og glat så igen. Færdig.

Reparationsæt til beton

Enhed Vare nr. Pris kr. / 1 stk. Pris kr. / 2-4 stk. Pris kr. / 5 stk.

10 kg 10.100.001 499.00 475.00 455.00

25 kg 10.100.002 1.134.00 1.078.50 1.02400

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



Forbrug

25 kg
til ca. 4 m2 med 

3 mm tykkelse

Information og nem  bestilling på internet. www.care4Walk.dk

REPARATIONSSÆT  TIL  CEMENT

Reparation af huller
Lyn-hurtig udbedring af huller op til 100mm dybde, 

i gulve med tung kørsel.
Dybe huller…

…Hurtig udbedret.
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• 2 komponent reparationsblanding til huller: 

Indeholdende cement og hærder

• Farve: grå

Egenskaber:
• Til overfladiske eller dybe huller

(5mm op til maks. 100mm)

• Er hurtig belastningsdygtig

• Selv-udjævnende

• Permanent holdbar, bindende til underlagsmateriale, 

ved  en tykkelse startende på 3mm

• Støvfri

• Polymerforstærket, derfor er det

dobbelt så fast som alm. beton

• Grunder er ikke nødvendigt

• 25 kg dækker ca. 2,5m2 ved 

5mm tykkelse

• Hærder ca. 2 timer, 

afhængig af temperaturen

• Kan betrædes efter ca. 6 timer

NYHED
Direkte klar til brug

- Det bli´r ikke nemmere 

!

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 57 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger6



Anvendelsesområder:
• Til inde og ude områder

• Til reparation af cement gulve med overflade 

skader

• Til at udglatte ujævne overflader

• Til tung trafik (F.eks. gaffeltruck)

• Som støvfri , eller glat overflade til 

efterfølgende belægning

Anvendelsesområder:
• Til inde og ude områder

• For hurtig reparation af huller i 

betongulve op til 100mm dybde

• Til tung kørsel (f.eks. gaffeltruck)

Påfør grunder

Hæld ud

Udjævn den flydende beton
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25 kg

Fra 615.00
Se side 57 for bestillingsskema

Rep.-kit til 

betonoverflader
En simpel, hurtig og 

omkostningseffektiv løsning til et 

nyt stærkt og glat cement gulv

• 2 overflade reparationsblanding: I

ndeholdende cement og hærder

• Farve: grå

Egenskaber:
• Selv-udjævner

• Permanent holdbar, bindende til underlagsmateriale, 

ved  en tykkelse startende på 3mm

• Støvfri

• Polymerforstærket, derfor er det dobbelt så 

fast som alm. beton

• Klarer høj belastning

• Let at lægge

• Fra 3mm til 15mm dybde

• Kan betrædes efter ca. 6 timer

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Enhed Vare nr. Pris kr. / 1-3 stk. Pris kr. / 4-9 stk. Pris kr. / fra 10 stk.

25 kg 10.100.003 472.00 450.50 428.00

Afmærk med tape, forbered & 

bland, hæld  reparationsmassen på,

udglat det – Det er alt!

Enhed Vare nr.

Pris kr. / 1-3 

stk.

Pris kr. / 4-9 

stk.

Pris kr. / fra

10 stk.

25 kg 10.100.004 680.00 647,00 615.00

25kg

Fra428.00

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

GULV 
REPARATION
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Anvendelsesområder:
• For hurtig udbedring af huller i 

asfalteret overflader

• Anvendeligt overalt og i alt vejr

• Brugbart for tung kørsel

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger8

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer

Montering på meget kort tid.

Service aftaler / gulvrep.



25 kg
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Fra299.00

Rep.-kit til asfalt
For hurtig udbedring af huller i 

asfalteret overflader. 

• Færdigblandet bitumen

• Farve: sort

Egenskaber:
• Velegnet til våde, kolde og varme forhold

• Ingen vanskelig forberedelse - ingen grunder

• Klar til brug, ikke nødvendigt at tilsætte vand

• Blot hæld blandingen i hullet og komprimer (bank ned)

• Til komprimering, brug vores tamper

(se tilbehør nedenfor)

• Kan anvendes af køretøjer øjeblikkeligt

• Ekstremt holdbart

• Kan anvendes op til 10mm dybe pr. lag. 

Brug flere lag hvis nødvendigt

• 25 kg. dækker ca. 1 m2 med en tykkelse

på 15mm   (komprimeret)

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Enhed Vare nr. Pris kr.  1-3 stk. Pris kr. 4-9 stk. Pris kr. v. 10 stk.

25 kg 10.200.001 331,00 314,00 299,00

Tilbehør

Kraftig asfalt-stamper

• Til komprimering

• Ideel til asfalteret brug

• Let at håndtere med langt, 

lakeret skaft

• Stål skaft øger holdbarheden

• Vægt 4,5 kg., Længde 1,37m

Vare nr.   16.100.004

Bestil montering

Se side 

Lad os bruge tiden for Jer

Montering på meget kort tid.

Service aftaler / gulvrep.

Kr. 283.-

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

GULV 
REPARATION



Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger

SE MERE SIDE 64

EU´s Direktiv om sikkerhed på arbejdspladsen.

”Gulvene på arbejdspladser må ikke have nogen 

farlige ujævnheder, huller eller hældninger og skal 

være faste stabile og ikke glatte”

EU Direktiv 89/391/EEC om sundhed og sikkerhed 

på arbejdspladsen og Råds Direktiv 89/654/EEC 

1989 omhandlende minimumskravet til sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen.

Skrid- og faldulykker er en væsentlig årsag  

til fravær på arbejdspladsen.
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En stor del af disse ulykker resultere i knoglebrud eller andre 

skader, der ofte giver anledning til lange fravær fra arbejde.

Der sker endda fleste fald i brusebad eller badekar, samt på 

våde gulve. Det kan ske for enhver, uanset alder i næsten 

enhver situation.



FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG
INFORMATION VEDR.  DIN OPGAVE

- Ring til os i dag:

- Mail:      info@care4walk.dk

Ca. 34 % af arbejdsulykker 

er fald og snubleulykker –
primært som følge af manglende 
sikkerhed på bl.a. afmærkning, 
skridsikring af trapper og 
gangarealer

Opret en serviceaftale 

til en fast pris pr. måned, ½ årligt eller pr. år. 

Den indeholder forebyggende vores serviceeftersyn af Jeres 

gulve og trapper 

indenfor aftalte områder.

Størstedelen af arbejdsulykker sker, som følge 

af manglende sikkerhed på gulve eller trapper. 

Care4Walk sparer jeres medarbejder ved både at holde 

sikkerheden i top, samt at alle møder friskt på arbejde  -

uden at snuble – pga. banale sikkerhedsfejl.

Med serviceydelse følger en aftale om montage eller 

reparation med vores anerkendte kvalitetsprodukter samt 

garanti på udført arbejde. 

• Serviceeftersyn

• Rapport om kritiske områder, der påvirker sikkerheden

• Giver større trivsel og øget produktivitet

• Besparelse på fravær og omkostninger ved ulykker

• Prisoverslag med materialeforbrug,

til accept, vi påbegynder 

• Reparation

• Tilkaldeservice

70 70 27 99

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 57 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger 11



Forbrug 

5 kg. 

Til 30 – 40 m2

Anvendelsesområder:
• Til brug i alle typer kommerciel og 

industrivirksomheder, med let til 

medium trafik.

• Mindre lagerområder uden 

gaffeltruck

• Produktionsområder

• Butikker

• Showrooms og messe haller

• Fødevareindustrien

• Mejerier, bryggerier, bagerier, 

slagter butikker og slagterier

Grunder (Valgfrit)

Bland komponenterne Påfør med en rulle

Rengør underlaget

5 kg

• Kan anvendes som 

grunder til andre epoxy 

gulvbelægninger

• Forsegler til; betongulve 

eller gulv med medium 

trafik i alle typer i 

industrivirksomheder

5 kg

Kr. 714.00
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Med Garanti… En perfekt løsning!

Let at montere Tilbehør
Epoxy Gulvgrunder
• 2-komponent Epoxy Harpikssystem

• Vandbaseret (fri for opløsningsmiddel)

• Farve: Transparent

Egenskaber:
• Holdbar og lang levetid

• Dosering: 5kg til 30-40 m2

• Kan betrædes og omlægges 

efter ca. 12 timer

vare nr. 16.200.001

Lys-gråMat-grå Fra623.00

Høj glans
Giver en flot ensartet blank overflade

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger12
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GULV
BELÆGNING

Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk

Epoxy gulvbelægning
Et nyt og rent gulv gør det hele  lettere

TIL MEDIUM TRAFIK
• Indeholder epoxy harpiks og  hærder

• Vandbaseret (Fri for opløsningsmiddel)

• Farve: grå og lys grå

Egenskaber:
• Let at anvende, ingen ekspert viden påkrævet

• Selv-udjævner efter påføring med en 

malerrulle

• Fremragende hæftning på beton-, sten-

og trægulv

• Kan påføres på allerede belagte underlag

(Muligt med flere lags belægning)

• Én belægning er nok til let trafik

• Skaber en flot overflade

• Holdbar og lang levetid

• Støvfri

• Uigennemtrængelig

• Lugtfri

• Modstandsdygtig overfor olier, brændstof og 

smøremidler, opløsningsmidler og 

rengøringsmidler

• Modstandsdygtig overfor kemikalier – syrer, 

baser, salt og sukker

• Modstandsdygtig overfor de fleste bakterier

• Forbedrer betongulvets styrke

• Kan påføres på frisk beton efter 7 dage

• Grunder er nødvendigt

(Se tilbehør på side 10)

• Kan betrædes og omlægges efter ca. 12 timer

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Epoxy gulvbelægning Medium trafik

Enhed Farve vare nr.

Pris kr. 

1-2 stk.

Pris kr. 

3-4 stk.

Pris kr. 

fra 5 stk. 

5 kg Mat grå 11.111.301 689.00 655.00 623,00

5 kg Mat lys grå 11.111.901 689.00 655.00 623,00

5 kg Glans grå 11.112.301 717.00 683.00 646.00

5 kg Glans lys grå 11.112.901 717.00 683.00 646.00

Epoxy gulvbelægning til tungt trafik

Enhed Farve Vare nr.

Pris kr. 

1-2 stk.

Pris kr. 

3-4 stk.

Pris kr.

fra 5 stk. 

5 kg Grå 11.120.301 807.00 769.00 728,00

5 kg Lys grå 11.120.901 807.00 769.00 728,00

Forbrug

5 kg. 

Til 15 – 20 m2

Anvendelsesområder:
• Til tung kørsel i alle slags 

industrivirksomheder.

• Produktionsområder, butikker, 

værksteder

• Bilhaller og flere etagers 

parkeringshuse

• Showrooms og messehaller

• Fødevareindustrien 5 kg

Fra728.00

Hård belastning….
Højt ydende gulvbelægning til tung kørsel i 

kommerciel- og industriområder

Egenskaber:
• Fremragende hæftning til cement, sten- og asfaltgulv

• Der trænges kun en belægning

• Skaber en skinnede og glat overflade

• Ekstrem holdbar og lang levetid

• Anvendeligt til kørsel med gaffeltruck og tunge varer

• Kan betrædes og omlægges efter ca. 12 timer

• Forbehandling af underlag med polering og grunding

anbefales (Se tilbehør side 10 )

• Ved åbne og porøse underlag er grunding nødvendigt 

(Se tilbehør side 10) 

• Frisk cement skal være fuldstændig hærdet

grå Lys grå

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger



Ekstra Stærk

3-komponent epoxy resin system. 

Bestående af epoxy resin og hærder, 

plus ekstra aluminiumoxid samt 

aluminumskorn. 

Alu-kornstørrelse i fin, medium og grov 

Se Care4walk Epoxy-oversigtskema  på 

side 11.

For større skridsikring anvendes R11 til 

R13 (BGR 181), afhængig af 

kornstørrelse (fin, medium, grov). 

Fordeling af partikelstørrelse, se 

eksempel med granulatspreder (se 

tilbehør på side 59).

Anvendelsesområder: 

Områder, hvor gulvet er er glat, og hvor 

der er udpræget behov for at skridsikre 

gulvet. Kan hvor gulvet skal have større 

skridsikkerhed i den lette og mellemstore 

lager/industri, hvor der ikke benyttes 

gaffeltrucks.

Perfekt til  f.eks.:

Værksteder, metalværksteder

Storkøkken & levnedsmiddelproduktion

Anvendelsesområder: 

Alle områder, hvor vigtigheden af en 

god skridsikker gulv belægning 

prioriteres højt. 

Lager med lastbiltrafik. 

Autoværksteder. 

Garager og parkeringspladser.

Kornindhold

Fin

Korn str.

Medium

Korn str. 

Grov 

(stor) 

Korn str.

Perfekt skridsikker epoxy gulvmaling ti l mange typer gulve .

St a n d a r d

5kg 11..221..301

5kg 11..221..901

5kg 11..221..401

5kg 11..222..301

5kg 11..222..901

5kg 11..222..401

5kg 11..223.301
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Farve Mængde Vare Nr. Pris pr. stk. Pris  3-9 stk Pris fra 10 stk.

Grå 5 kg 11.210.301 115,00 109,50 103,50

Lys grå 5 kg 11.210.301 115,00 109,50 103,50

Pris pr. stk. Pris v. 3-9 stk. Pris fra 10 stk.

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

135,00 128,50 121,50

Epoxy gulvbelægning
Mere skridsikker

2-komponent epoxy resin system, 

bestående af epoxy resin og hærder med 

mikroskopiske korn. 

Vandbaseret (uden opløsningsmidler) 

Det afgiver en anti-skrid belægning 

Farver: grå, lysegrå.

Fordele: 

Nem at anvende med en malerrulle 

Kun ét lag kræves. 

Mere skridsikkert underlag, R10 (BGR 

181). 

Fremragende vedhæftning på beton og 

stengulve. Holdbart og stærk. 

Let at rengøre, Uigennemtrængelig. 

Lugtsvag.

Standard

Fra kr. 770,00

Forbrug

5 kg.
til 15-20m

Skridsikring 

R10
Uden 

opløsnings 

midler.

Forbrug

5 kg.
til 15-20m

Standard: skridsikker epoxy gulvmaling

Bemærk regler om forsendelse som farlig gods (se side 57)

Skridsikri

ng 

R11-R13

Uden 

opløsnings 

midler.

Ekstra stærk

Fra kr. 895,00

Farve Mængde

5kg

5kg

11..223.901

11..223.401

Fin grå

Fin blå

Medium grå

Medium blå

Medium lysgrå

Grov grå

Fin lysgrå

Grov lysgrå

Grov blå

Ekstra stærk: skridsikker epoxy gulvmaling
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Stærk gulvbelægning til høj slidstage – gaffeltruck og tung 

trafik  samt perfekt til  områder hvor nem rengøring kræves.

Egenskaber:

A n v e n d e l s e s o m r å d e r :
· Gulvarealer , hvor belastningen er  tung færdsel

· med  industrielle køretøjer forekommer.

· Lager med f.eks. Lastbiltrafik.

· Værksteder,

· garageanlæg.

· Udstillingshaller

· Fødevareindustrien.
· Skaber en pæn og blank overflade – Primer skal anvendes for åbne og porøse overflader.

· Ekstrem stærk og langtidsholdbar.
· Til gaffeltrucks og generelt tung trafik.

· Ved frisk  betongulv skal gulvet være fuldt hærdet.

5 kg

Fra kr. 560,00

Epoxy gulvprimer
· 2  komponent vandbaseret (uden opløsningsmidler).

· .Farve :  Transparent 
· Kan anvendes som primer til metal.

Egenskaber:
· Øger hårdheden af betongulve.

· Kan betrædes og overlakeres/eftermales efter ca. 12 timer.

Mængde                                     Farve

5kg Grå

5kg Lys grå

5kg Blå

Vare nr. Pris  v .  1-2stk. Pris v. 3-9 stk.
11.120.301 105,00 99,50 94,50

11.120.901 105,00 99,50 94,50

11.120.401 105,00 99,50 94,50

5 kg

Fra kr. 698,50
Lys grå Grå

N Y H E D
- n u  o g s å

i   b l å .

N Y H E D
Velegnet til 
metal

5 kg transparent 16.200.001 75,00

5 kg Til metal transparent 16.200.011 155,00

Med sikkerhed….. 

Et perfekt gulv
Forbrug

5 kg.
til 15-20m

EKSTRA STÆRK.

Fremragende vedhæftning på beton og 
stengulve og visse asfaltgulve.
- Kræver kun et lag (ved formalet)

Kan betrædes  efter ca. 6 timer.
Forberedelse  med slibning, rens eller primer  (tilbehør, se side 11)

Epoxy gulvmaling – Ekstra stærk
Pris v. min. 10 stk.

Tilbehør

Mængde                             Farve                   Vare nr.           Pris pr. stk.

Bemærk regler om forsendelse som farlig gods (se side 57).

Forbrug:

5 kg.
Til 30- 40m2

Anvendes som primer for
at tætne underlaget

Evt. direkte på beton.
- transparent belægning.

Bemærk regler om forsendelse som farlig gods (se side 57)
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Fri for

opløsnings

middel

Skrid sikker 

overflade 

R10
Anvendelsesområder:

• Alle områder hvor skridsikkerhed er 

vigtigt

• I områder med let til medium kørsel i alle 

typer kommerciel og 

industrivirksomheder 

• Mindre lagre uden gaffeltrucks kørsel

• Produktionsområder

• Butikker

• Fødevareindustrien

• Mejerier, bryggerier, bagerier, 

slagter butikker og slagterier

Anvendelsesområder:
• Til kraftig kørsel i alle typer kommerciel 

og industrivirksomheder 

• Varehuse med gaffeltruck kørsel

• Værksteder

• Bilhaller og flere etagers parkeringshuse

Fra756.00

Fra883.00

2-Delt

2 Del+ Korn

G
U

L
V

B
E

L
Æ
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Skridsikker fra 
Epoxy gulvbelægning

Perfekt skridsikker Epoxy 

gulvbelægning til alle typer 

traffik.

2-DELT
(Færdig blandet)
• 2-komponent epoxy gulvbelægningssystem

• Indeholder epoxy gulvbelægning med 

aggregat og hærder

• Vandbaseret (fri for opløsningsmiddel)

• Tyk skridsikker belægning

• Farver: grå og lys grå

Egenskaber:
• Se gulvbelægning på side 11 (tungt arbejde)

• Skridsikker overflade R10  (BGR 181)

Alm. færdig 

blandet med korn

2 Delt + Korn

Fin korn

2 Delt + Korn

Medium korn

2 Delt + Korn

Grove korn

2 DELT + KORN
• 3-komponent epoxy harpikssystem

• Indeholder epoxy, harpiks og hærder.

med yderligere aluminiumoxids korn

• Aluminiumoxids korn – fin, medium og grov

Egenskaber:
• Se gulvbelægning på side 11 (kraftigt arbejde)

• Påfør med malerrulle

• Efterfulgt af eget valg af aluminiumoxids korn

• Skridsikker overflade R11-13  (BGR 181)

afhængig af kornvalg (fin, medium, grov)

• Stor slidstyrke

2 Del 

Skridsikker Epoxy 

Gulvbelægning

Enhed Grå Lys grå

Pris kr. 

1-2 stk.

Pris kr. 

3-4 stk.

Pris kr. 

fra 5 stk. 

5 kg 11.210.301 11.210.901 834.00 797,00 756.00

2 Delt + Korn

Skridsikker Epoxy 

Gulvbelægning

Enhed Fin grå Fin lys grå Medium grå

Medium lys 

grå Grov grå

Grov lys 

grå

Pris kr.

1-2 stk.

Pris kr. 

3-4 stk.

Pris kr. 

fra 5 stk. 

5 kg 11.221.301 11.221.901 11.222.301 11.222.901 11.223.301 11.223.901 980.00 933,00 883.00

Skrid sikker 

overflade 

R11-13

Fri for

opløsnings

middel
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Forbrug 

34 liter

til 15-20 m2

Anvendelsesområder:
• Inde og ude

• I områder med let til medium 

kørsel i  alle typer kommerciel 

og industrivirksomheder 

• Varehuse uden gaffeltrucks 

kørsel

• Ramper og skråninger

• Parkeringspladser

• Udendørs områder og veje

• Sportsområder og lejepladser

34 liter

Fra 765.00

Med Garanti … Skridsikker!

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphoneUdendørs gulvmaling 
med skridsikring

Skridsikker

overflade

R13

Skridsikker udvendig gulvbelægning

Enhed Farve Vare nr. Pris kr. 1-2 stk. Pris kr.  3-4 stk. Pris kr.  fra 5 stk. 

34 liter grå 11.300.301 844.00 806,00 765.00

Spred jævnt og groft Brug rulle Arbejd forsigtigt i sektioner Kan betrædes efter ca. 6 timer

• 3-komponent system

• Polymer cementbaseret, med aluminiumoxid

og hærder

• Fri for opløsningsmidler

• Farve: grå

Egenskaber:
• Let at anvende, ekspert viden påkrævet

• Enkel påføring med malerrulle eller spartel

• Fremragende hæftning på stort set alle

gulve, både ude og inde

• Kan endda anvendes på allerede belagte

underlag (Flere lags belægning er muligt)

• Anvendelsesforhold: Underlaget skal være

fejet og fri for fedt

• Grunder er ikke nødvendigt

• Kan også påføres på let fugtige overflader

• 1 til 3 lag, afhængig af formål

• Fleksibel (Underlagets bevægelser

absorberes)

• Skridsikker overflade R13 (BGR 181)

• Uigennemtrængelig

• UV-stabil

• Rengøres let

• Kan betrædes og omlægges efter ca. 6 timer

Skridsikker gulvmaling til lettere industrieller områder samt 
specielt også til udendørs arealer.     F.eks. Varemodtagelser.
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Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk

Fra 41.00
Pr. rulle
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Afmærkningstape
Til system og høj sikkerhed i virksomheden

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

• PVC folie

• Selvklæbende, uden bagliner

• Tykkelse: 0,15mm

• Fås i ruller: 50mm og 75mm bred, 33m lang

• Farver: blå, gul, grøn, orange, rød, sort,

hvid, sort/gul stribet, rød/hvid stribet

Egenskaber:
• Kraftige farver

• Hurtig, simpel og ren montering

• Brugervenlig og præcis montering med en

tapemonteringsmaskine (Se tilbehør side 15)

• Ingen ekspert viden påkrævet

• Grunder anbefales på beton, træ og asfalteret gulv

• Let at rengøre

• Kan betrædes med det samme

• Belastningsdygtig efter 6-8 timer

Følg anvisninger fra Arbejdsti lsynets krav,

samt Industriensbranchens arbejdsmiljøråd(BAR) 

gode råd om afmærkninger ikke må være sl idte. 

Er det ikk´ Danmarks billigste !
Anvendelsesområder:

• Indenfor

• Orden og meget hurtigere arbejdsgange uden rod.

• Til let kørsel

• Til opmærkning af lager områder

• Også markering  af indkørsler jf. BGV A 8 (VBG 125)

• Sorte/gule striber – Permanent advarsel

Røde/hvide striber – Midlertidig advarsel

(f.eks. Byggepladser, vedligeholdelsesarbejde etc.

Mål Sort Gul Blå Rød Grøn Hvid Orange

Pris kr. 

/ rulle

50 mm x 33 m 12.210.002 12.210.102 12.210.402 12.210.502 12.210.602 12.210.802 12.210.902 41,00

75 mm x 33 m 12.210.004 12.210.104 12.210.404 12.210.504 12.210.604 12.210.804 12.210.904 61,00

Sort/gul Rød/hvis

Pris kr. / 

rulle

12.210.H02 12.210.K02 54,00

12.210.H04 12.210.K04 82,00
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Anvendelsesområder:
• Kraftig gulvmærkning med 

advarselseffekt

• Fra let til medium trafik

• Øget sikkerhed i virksomheden

TAPE
AFMÆRKNING

Kr. 969.00

Fra 77.00
Pr. rullePVC - LAMINERET TAPE

Slidstærk, til kraftig arbejde og velegnet 

til kørsel med gaffeltruck

• Tilgængelig i ruller: 50 mm og 75 mm bred, 

16,5 m pr. rulle.

• Farver: sort/gul stribet, rød/hvid stribet

PCV OPP kraftig

gulvmærknings tape

Mål Sort/Gul Rød/Hvid Pris kr. / rulle

50 mm x 16,5 m 12.220.H01 12.220.K01 77,00

75 mm x 16,5 m 12.220.H03 12.220.K03 116,00

Tilbehør

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Afmærkningsmaskine

•Kraftigt udførelse i metal, med gummi greb

•Gør arbejdet markant lettere

•Sikre lige linjer hver gang

•Presset fra bagrullen sikrer stærk hæftning

•Udskiftnings rulleholder

Vare nr. 16.300.001
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Fri for 

opløsnings 

midler

1 liter – rækker til 50 m .

Kr.  272.00

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Kraftig stregmaling

Enhed Gul Hvid Pris kr. / stk.

1 liter 12.110.101 12.110.801 272,00

G
U

L
V

 M
Æ

R
K

N
IN

G

Stregmaling
2-KOMPONENT EPOXY HARPIKS 

SYSTEM

Fremragende hæftning på cement, 

sten og visse asfalteret gulve

TIL HÅRDT BELASTNING
• Indeholder epoxy harpiks og hærder

• Vandbaseret (Fri for opløsningsmidler)

• Tyk og stærk belægning

• Farver: gul og hvid

Egenskaber:
• Let at anvende, ingen ekspert viden påkrævet

• Selv-udjævner efter påføring med malerrulle 

eller pensel

• Kan påføres på allerede belagte underlag

• Kun en´ gang belægning er nødvendigt

• Minimal udflydning hvilket sikrer skarpe kanter

• Skrumper ikke når det hærder

• Skinnende topbelægning

• Ekstrem holdbar og slidstærkt, både inde og ude

• Kan anvendes til kørsel med gaffeltruck

eller andet tung kørsel

• Støvfri

• Uigennemtrængelig

• Lugtfri

• Let at rengøre

• Resistent mod olier, brændstof og smøremidler,

opløsnings- og rengøringsmidler

• Resistent mod kemikalier – Syrer, baser, salte.

• Resistent mod de fleste bakterier

• 1 lt. dækker: ca. 50 m længde, ved brug af 

en linje i bredde på 50 mm

• Kan betrædes efter ca. 4-5 timer

• Slibning og grunding af underlaget,

anbefales inden påføring (Se tilbehør side 10)

• Ved åbne og porøse underlag er grunder nødvendigt

(Se tilbehør side 10)

Anvendelsesområder:
• Til tung kørsel i alle 

industrivirksomheder

• Butikker, værksteder, 
• Showrooms og messe 

haller

• Fødevare industrien

• Mejerier, bryggerier, 

bagerier, og slagterier
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Anvendelsesområder:
• Til inde og ude

• Til tung kørsel

• Øger sikkerheden i din virksomhed

• Til opmærkning, beskyttelse, 

gang-anvisning mv..

Også til opmærkning af indkørsel jf. 

BGV A 8 (VBG 125)

Fra 

45.00

Anvendelsesområder:
• Alle områder hvor skridsikkerhed 

er vigtigt

• Til hård belastning i alle typer 

industrivirksomheder

• Kørsel med gaffeltruck

• Produktionsområder

• P-huse

• Værksteder

• Bil haller 

• Fødevareindustrien

• Mejerier, bryggerier, bagerier, 

slagterier.

1 liter

Stærk

Skridsikker 

Stregmaling

Enhed Gul Hvid Pris kr. 

1 liter 12.120.101 12.120.801 381,00

Skrid

Sikker  

R11-13

Gulvmærkning GRP plade

Mål vare nr. Pris kr. 

50 x 1000 mm 12.300.101 45,00

50 x 2500 mm 12.300.102 113,00

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Gulvmærkning i GRP-linier
Lavet af glasfiber-forstærket plastik

• Størrelser: 50 x 1000 mm og 50 x 2500 mm

• Tykkelse: 2,5 mm

• Farve: gul

Egenskaber:
• Kan skrues fast (Bor blot dine egne huller) 

eller limes fast (brug en speciel lim)

• Ingen ekspert viden påkrævet

• Kan anvendes på alle underlag

• Kraftigt og robust materiale med lav vægt

• Anvendelig til gaffeltruck som kant-profil. 

(Hvis det er nittet/skruet fast)

• Kan køres på af gaffeltruck 

(Hvis det er limet fast)

• Modstandsdygtig mod brand

• UV-stabil

• Ikke-ætsende

• Isolerende

Kr. 381.00

SKRIDSIKRING TIL 

HÅRD BELASTNING
• 3-komponent epoxy harpiks system

• Indeholder epoxy harpiks hærder og 

yderligere aluminiumoxid korn

• Tyk og kraftig skridsikker belægning

• Aluminiumoxid korn – medium

• Farver: gul, hvid

Egenskaber:
• Let at påføre med malerrulle eller pensel

• Efterfulgt af yderligere aluminiumoxid korn

• Skridsikker overflade:R11 op til R13 (BGR181)

afhængig af korn (fin, medium, grov)

• Yderst holdbar mod slitage

• Let at rengøre

• Kan bruges inde og ude

• Forbedrer  betongulvets hårdhed

• Fordel  f.eks. kornstørrelse vha. 

en kornspreder (Se tilbehør side 59)
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FORDELE:
• Midlertidig eller permanet løsning

• Rengøres med vand og kost

• Ekstrem robust

Anvendelsesområder:
• Præsentabelt indgang

• I entre, passager, lager eller 

produktionsområder

• Tåler hård belastning

Bagsiden er med skridsikker belægning

Fra188.00

M
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Entre- måtte

’skidtfjerner’ sort

Marmorere

t grå

Marmoreret

rød

Marmoreret 

brun

Mål Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Pris kr. / stk.

60 x 90 cm 13.221.001 13.221.301 13.221.501 13.221.701 299,00

90 x 150 cm 13.221.002 13.221.302 13.221.502 13.221.702 762,00

• Ringmåtte i PVC med lukket

bund

• Snublesikker 3 dimensioners

kant, indrammet

• Vægt: 3,5 kg./m2

• Tykkelse: 10 mm

• Farver: sort, marmoreret med

grå, marmoreret med rød, 

marmoreret med brun

INTERIØR ENTRE-MÅTTE
”skidtfjerner” Entre-måtte Egenskaber:

• Rent, flot udseende, der 

absorberer væsker og snavs

• Anvendelig for op til 1500 

personer/dag

• Skridsikker R10 (BGR 181)

• Lydtæt

• Kan anvendes på de fleste 

underlag

• Yderst slidstærk

• Resistent mod de fleste 

kemikalier

• Let at rengøre

• Resistent mod UV

• Konstant vedvarende flot 

udseende

Som foto:
• Måtte-løsning bygget 

ned mellem fliserne.
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Anvendelsesområder:
• Til at absorbere væske og 

lettere snavs / skidt

• I entre og passage

• I områder med moderat til 

stærk kørsel

• Muligt til udendørs brug

Anvendelsesområder:
• Som dørmåtte i entreer og passager

• Som skridsikker måtte i glatte 

områder

• Som anti-træthedsmåtte i områder 

med stående arbejde

• Foran maskiner, borde, pakkeområder

MÅTTER

Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk

Fra 146.00

En ren indgang 

… med garanti!

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Indgangsmåtte med mønster

Mål Vare nr. Pris kr. / stk.

60 x 80 cm 13.120.001 188,00

75 x 100 cm 13.120.002 250,00

80 x 120 cm 13.120.003 310,00

100 x 150 cm 13.120.004 475,00

”Vandabsorberende” 

Entre måtte Grå Brun

Mål Vare nr. Vare nr. Pris kr. / stk.

60 x 90 cm 13.222.301 13.222.701 146,00

90 x 150 cm 13.222.302 13.222.702 378,00

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

INTERIØR ENTRE-MÅTTER

Entre-måtter 
med mønster
Vores mest slidstærke måtte!

Ideel til våde forhold f.eks. ved sne, 

mudder eller is

• Gummimåtte lavet i 100%

naturlig gummi

• Begge sider er skridsikre

• Tykkelse: 23 mm

• Kan ligges m/u måtteramme

• Fra moderat til ekstrem trafik

Egenskaber:
• Ekstremt kraftig

• Anti-træthed (se anvendelse)

• Isolerende

• Lyddæmpende

• Kan lægges på alle underlag

• Yderst slidstærk

• Let at rengøre

• Resistent mod UV

”Vandabsorberende” Entre-måtte
• Overfladen er fremstillet af

genbrugs plastik flasker

• Skridsikker bund af PVC

• Snublesikker 3 dimensioners

kant, indrammet

• Vægt: 3,5 kg./m2

• Tykkelse: 7 mm

• Farver: grå og brun

Egenskaber:
• Rent, flot udseende, der 

absorberer væsker og snavs

• Anvendelig for op til 1500 

personer/dag

• Skridsikker R10 (BGR 181)

• Anti-statisk

• Skridsikker (begge sider)

• Kan anvendes på de fleste

underlag

• Yderst slidstærk

• Vandoptagelse: 2,8 kg./m2

• Let at rengøre
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Anvendelsesområder:
• Ideel til stående arbejde

• Fra moderat til meget trafik

• Foran maskiner, borde og de 

fleste arbejdsstationer

• Køkkener og kantiner

Fra Kr.354.00
Anti-trætheds måtte – Med dørkplade mønster

Mål Kant Vare nr. Pris kr. / stk.

60 x 90 cm Sort 13.410.001 354,00

90 x 150 cm Sort 13.410.002 898,00

60 x 90 cm Gul 13.410.011 354,00

90 x 150 cm Gul 13.410.012 898,00

60 x 90 cm Sort/Gul 13.410.0H1 399,00

90 x 150 cm Sort/Gul 13.410.0H2 989,00

Anti-trætheds måtte – Med rillet mønster

Mål Kant Vare nr. Pris kr. / stk.

60 x 90 cm Sort 13.420.001 354,00

90 x 150 cm Sort 13.420.002 898,00

60 x 90 cm Gul 13.420.011 354,00

90 x 150 cm Gul 13.420.012 898,00

M
Å

T
T

E
R

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

M2 Anti-Træthedsmåtte
Dørk-måtte mønster eller rillet mønster

• 2-lags måtte i opskummet PVC

• Struktur & skridsikker overflade

• Skridsikker, sort

• Indrammet skrå kanter forhindre 

at vælte

• Vægt: 7 kg./m2

• Tykkelse: 14 mm

• Farve: sort

• Lange skraverede kanter i sort,

gul eller gul/sort

Egenskaber:
• Anti-træthedsmåtte

• Isolerende

• Lyddæmpende

• Skridsikker (begge sider)

• Kan bruges på de fleste 

underlag

• Yderst slidstærk

• Resistent mod de fleste

kemikalier

• Let at rengøre
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Anvendelsesområder:
• Forebygger glide / arbejdsulykker,

med efterfølgende omkostninger

• På glatte og våde gulve, samt gulve 

tilsmurt i olie og snavs i f.eks. Køkken.

• Fra medium til meget trafik

• I produktionsområder

• Fødevare fremstilling

• Områder med udlevering af drikkevarer

• Køkkener og kantiner

• Foran maskiner, borde og 

pakkeområder

Kr. 898.00

VORES BESTSELLER

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Skridsikker

overflade

R13

m2 Skridsikker 
måtte
Vores bedste arbejdsmåtte!

2-sidet skridsikker, bærbar måtte.

Væsker kan ikke ophobes på måtten.

Vare nr.: 14.300.001

• 2-sidet skridsikker måtte med

eksklusiv gummi

• 60-korns alumuniumoxid, med

særdeles skridsikker overflade

• Skridsikker bund med profileret

gummi blanding

• Afløbshuller

• Skrå kanter, der forhindrer fald.

• Vægt: 10 kg.

• Tykkelse: 7 mm

• Farve: sort/grå

Egenskaber:
• Særdeles skridsikker R13 (DIN 51130)

• Anti-træthed

• Isolerende

• Lyddæmpende

• Kan anvendes på næsten alle underlag

• Yderst slidstærk

• Resistent mod stort set alle kemikalier

• Let at rengøre

• Resistent til mineral olier

• UV-stabil

• Bred temperatur spænd fra -40◦C  til +100◦C 

Anvendelse: Køkkener og kantiner 

og fødevare bearbejdelse

Anvendelse: Produktionsområder, 

foran alle maskiner og pakkestationer

Bagside med profilmønster og 

afløbshuller

Med garanti … Skridsikker!
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Anvendelsesområder:
• Anvendes ude og i passageområder

med meget trafik: op til 5000 

overgange pr. dag

• Ideel til nedtrykte områder 

(måtteramme)

• Måtten kan let udskæres til ønskede  

mål, vha. en pap-skærer

Anvendelsesområder:
• Indenfor  i virksomhed, lukkede gulve

• Ideel tilføjelse til et eksisterende 

måttesystem eller til udskiftning af 

traditionelle måtter

• Fra moderat til høj frekvens 

trafikområder, fra 1500 til 5000 

overgange pr. dag

• Påføringstemperaturs spænd mellem      

-5◦C til +60 ◦C

• Ikke nødvendigt med tape eller ramme

• Anvendelig til rene og tørre overflader

M
Å
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R

3MnomadTM Terra 9100, grå

Mål Vare nr. Pris kr. / stk.

90 x 150 cm 13.110.301 3,379,00

3MnomadTM Standard indgangsmåtte , grå

Mål Vare nr. Pris kr. / stk.

69 x 90 cm 13.211.301 148,00

90 x 138 cm 13.211.302 295,00

117 x 190 cm 13.211.308 528,00

138 x 1000 cm 13.211.304 3.238,00

ENTRE-MÅTTE

3M NomadTM

Fleksibel måtte-serie til ethvert behov. Meget langtidsholdbar.

UDENDØRS BRUG INDENDØRS BRUG

BASIC
Hurtig og let løsning til lav 
pris!
• Fremstillet med forskellige fiberstrukturer

•: Bløde, absorberende fibre på én 

overflade, integreret i et net af grove fibre

• For at forebygge glideulykker er bunden 

lavet med en let takket belægning

Egenskaber:

•Total vægt: 950 g/m2

•Total højde: 6,8 mm
•Måtten er lavet af ca. 80% polypropylen

TERRA 9100
Entre-måtte 
Fremragende holdbarhed
& slidstyrke.

•Fleksibel  og struktureret vinyl 

belægning, med åben bølge struktur

•Absorberer store mængder af groft 

snavs f.eks: Sand, vejsalt eller granulat

•Materiale højde: 12 mm

Egenskaber:
• Kan anvendes ved brug af kørestole

,rulleborde, sækkevogne mv..

• Let at rengøre og vedligeholde

• Resistent mod UV, således

anvendelig udendørs

• Skridsikker R10 jf. BGR 181

• Vægt: 9,8 kg./m2
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Anvendelsesområder:
• Til let trafik: Op til 500 overgange 

pr. dag

• Til indendørs brug

• Temperatur spænd mellem 0◦C til 

60 ◦C

Anvendelsesområder:
• Til let trafik: Op til 500 overgange pr. 

dag

• Til indendørs brug

• Temperatur spænd mellem 0◦C til 60 ◦C

Anvendelsesområder:
• Til let trafik: Op til 500 pr. dag

• Til indendørs brug

• Temperatur spænd mellem 0◦C til 60 ◦C

• Anvendes på rene og tørre gulve

• Fås i forskellige størrelser, farver og 

typer

•’ Easy-care’ – Støvsugning er 

tilstrækkeligt

3MnomadTM Indgangsmåtte 

Mål Grå Brun

Pris 

kr.stk.

60 x 90 cm 13.212.301 13.212.701 266,00

90 x 150 cm 13.212.302 13.212.702 668,00

120x180 cm 13.212.303 13.212.703 1.060,00

3MnomadTM Genbrugs indgangsmåtte 

Mål Grå Brun

Pris kr. 

Stk.

85 x 150 cm 13.213.301 13.213.601 743,00

85 x 300 cm 13.213.302 13.213.602 1490,00

115 x 180 cm 13.213.303 13.213.603 1418,00

3MnomadTM Aqua 45 indgangsmåtte, sort

Mål Grå

Pris kr. 

stk.

60  x 90 cm 13.214.001 391,00

90 x 150 cm 13.214.002 975,00

120 x 180 cm 13.214.003 1540,00

3100
Holdbar og billig. Svært at 

spotte små pletter.

Egenskaber:
• Nålefelts huller lavet af polypropylen og

polyethylen

• Rillet overflade

• Tørrer hurtigt

• Skridsikker bund af PVC

• Vand- og snavsabsorberende

• Sikker til brug ved både fod og rullekøretøjer

• Farver: brun og grå

• Mål: 60 x   90 cm, 

90 x 150 cm 

og 120 x 180 cm

• Den specielle overflade med riller, gør det 

nemt at fjerne snavs og væsker mellem 

rillerne.

• Total tykkelse: 8,0 mm

GENBRUG
Miljøvenlig, fremstillet at 

genbrugsmateriale

Egenskaber:
• Indeholder op til 96% genbrugs materiale

• Den kraftige struktur sikrer at måtten ikke

glider

• Moderne med fiberkanter

• Dørmåtten er lavet af genbrugsplastik

flasker, der er spundet til et fleecetæppe

og vejer 680 gr.

• Yderst god til at fjerne snavs og skidt

• De flade kanter minimerer muligheden for

at snuble og vælte

• Reducerer vedligeholdelsesomkostninger

og øger sikkerhed

• Måtten er skabt ud fra en patenteret

teknologi, udviklet over 30 år.

AQUA 45
Fremragende til jord- og 

vandoptagelse

Egenskaber:
•Patenteret produktstruktur med 2 

fibersystem

•Holdbar hulnet af polypropylen

•Skridsikker bund af PVC

•Bedste vand- og skidtoptagelse

•Kan gås på, ligeså vel som trolley kan 

køre på

•Farver: sort, grå
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Anvendelsesområder:
• Som dørmåtte i entreer, passager, lager og produktionsområder

• Type Medium: til at fjerne småt skidt i inde områder

• Type Kraftigt arbejde: til at fjerne småt og grov skidt (inde og ude)

• Type Medium; Fra moderat til meget trafik

• Type Kraftigt arbejde: Til særdeles meget trafik

• Også anvendelig som skridsikker måtte i glatte områder

• Også anvendelig som anti-trætheds måtte i stående arbejdspositioner

M
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• Multifunktions dør- og arbejdsmåtte med særskilt og

synlig sikkerhedsskiltning

• Ringmåtte i PVC, med lukket bund

• Begge sider er skridsikre

• De indrammede kanter forhindrer at snuble

• Sikkerhedsskiltning i kraftige farver   (Det er ikke standard overfladeprint)

Egenskaber:
• Ren og visuelt flot symbol

• God optagelse af væsker og

snavs

• Kan anvendes af op til 1500

personer/dag (type medium).

5000 personer/dag

(type kraftig)

• Skridsikker R10 (BGR 181)

• Isolerende

• Lyddæmpende

• Anvendelig på de fleste underlag

• Yderst slidstærk (Også logo)

• Resistent mod de fleste kemikalier

• Let at rengøre

• UV-resistent

• Langtids holdbar udseende (også logo)

Fra Kr. 898.00

M2 Anti-smudsmåtte
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Vare nr.: 13.700.001

Kr. 136.00

Måtte med logo Medium kørsel Tung kørsel

Pakke med 1 Format Vare nr. Pris kr.  stk Vare nr. Pris kr.

” gaffeltruck” Lodret 13.311.011 898,00 13.321.011 1442,00

” gaffeltruck” Vandret 13.311.012 898,00 13.321.012 1442,00

”Risiko for glat gulv” Lodret 13.311.021 898,00 13.321.021 1442,00

”Risiko for glat gulv” Vandret 13.311.022 898,00 13.321.022 1442,00

”Høreværn” Lodret 13.312.011 989,00 13.322.011 1533,00

”Høreværn” Vandret 13.312.012 989,00 13.322.012 1533,00

Måtte med logo Medium kørsel Tung kørsel

Pakke med 1 Format Vare nr. Pris kr.  Vare nr. Pris kr.

”Fodgængere” Lodret 13.312.021 989,00 13.322.021 1533,00

”Fodgængere” Vandret 13.312.022 989,00 13.322.022 1533,00

”Rygning forbud” Lodret 13.313.011 989,00 13.323.011 1533,00

”Rygning forbudt” Vandret 13.313.012 989,00 13.323.012 1533,00

”Ingen gaffeltruck” Lodret 13.313.021 989,00 13.323.021 1533,00

”Ingen gaffeltruck” Vandret 13.313.022 989,00 13.323.022 1533,00

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Logo måtte
Multifunktionel dør- og arbejdsmåtte med 

særskilt og visuel sikkerhedsskiltning
Mål 90 x 150 cm

Format lodret eller vandret (i alle måtter)

Vægt 5 kg. (type medium, 8 kg. (type kraftig)

Tykkelse 9 mm (type medium), eller 16 mm (type kraftig)

Forbud
Farve: sort

Påbud
Farve: grå

Advarsel
Farve: sort

Høreværn  påbudt

Fodgængere

Ingen gaffeltruck

Rygning forbudt

Risiko for glat gulv

Opmærksom på gaffeltruck

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Knæ-måtte
Knæskåner der minimere 
belasningen ved knælende arbejde
- Lækkert gummimateriale.

• Måtte fremstillet af opskummet PVC nitril

• Vægt: 0,45 kg.

• Tykkelse: 2,5 cm

• Mål: 53 x 36 cm

• Farve: sort

Egenskaber:
• Aflaster knæ og ryg

• Isolerende

• Anvendelig på alle gulve, inde og ude,

resistent til de fleste olier og kemikalier

• Ikke-ledende

• Silikone fri

• Let at rengøre

• Integreret håndtag
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Anvendelsesområder:
• Forebyggelse mod glideulykker og 

tilhørende omkostninger

• Afhjælper glatte, våde underlag 

eller underlag tilsmurt i olie og snavs

• Til brug, inde og ude

• Til let, medium eller meget trafik

• Entreer, passager, veje

• Trin, skråninger, ramper

• Maskiner, køretøjer

• Køkkener og kantiner,

• Terrasser og overdækkede områder

Anvendelsesområder:
• Særdeles anvendeligt i ujævne og  

uslebne områder

• Rille-, dråbe- og bølgeformet

• Stålramper og gulve med grov overflade

• Anvendelig rundt om hjørner

fra320.00
Pr. rulle Information og bestilling på internet. www.care4Walk.dk
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For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

60 korn 

aluminium-

oxid

+ 80◦C
Temperatur

spænd

- 40◦C

3M Safety WalkTM

VED DAGLIG BRUG
Ideel til skridsikker gulvmærkning i værksteder, 

produktionsområder samt ved handicap-ramper.

FORMBAR´
Det strækbare aluminiumsfolie 

former sig selv særdeles godt 

på uregelmæssige underlag.• Bærebane af PVC-korns

• Selvklæbende, med 

liner for at beskytte klæbesiden

• Trykfølsom kraftig klæbe

• Lav tykkelse, mindre end 1 mm

(Uden liner)

• Farver: sort, gul, transparent

• Særdeles skridsikker til R13 ifølge

DIN 51130

• Hurtig, simple og let at montere

• Specialviden er ikke påkrævet

• Stærk, holdbar klæbning der holder sig  

på plads

• Anvendelig på næsten alle overflader

• Primer anbefales ved beton, cement og

træ overflader (Se tilbehør side 41)

• Yderst slidstærk (ca. 1 mio. overgange)

• Rivefast

• Klarer gaffeltruck kørsel

• Resistent mod de fleste kemikalier

• Resistent mod mineral olier

• UV-stabil

• Let at rengøre

• Monteringstemperatur fra +4◦C

• Monteringskrav – Overfladen skal

være ren og tør

• Kan betrædes efter montering

• Belastningsdygtig efter 6-8 timer

• Optimal montering

sker med en gummi-

hammer, eller  hård  

rulle

• Net af aluminiumskorn

• Farve: sort, gul

3M Safety Walk TM

Skridsikker tape til 

almen brug Sort Gul Klar

Mål Vare nr. Vare nr. Vare nr. Pris pr. rulle

25 mm x 18,3 m 14.111.003 14.111.103 14.111.203 320,00

50 mm x 18,3 m 14.111.005 14.111.105 14.111.205 641,00

100 mm x 18,3 m 14.111.007 14.111.107 14.111.207 1281,00

150 mm x 18,3 m 14.111.008 14.111.108 14.111.208 1922,00

3M Safety Walk TM

Formbar 

skridsikkertape Sort Gul

Mål Vare nr. Vare nr. Pris pr. rulle

50 mm x 18,3 m 14.112.005 14.112.105 757,00

100 mm x 18,3 m 14.112.007 14.112.107 1514,00

150 mm x 18,3 m 14.112.008 14.112.108 2270,00

Skridsikker

overflade

R13
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Fra 48.00

Pr. rulle

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

3M Safety Walk TM

Robust 

skridsikkertape Sort Klar Grå Hvid

Mål Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Pris kr.

25 mm x 18,3 m 14.113.003 14.113.203 14.113.303 14.113.803 429,00

50 mm x 18,3 m 14.113.005 14.113.205 14.113.305 14.113.805 857,00

100 mm x 18,3 m 14.113.007 14.113.207 14.113.307 14.113.807 1714,00

150 mm x 18,3 m 14.113.008 14.113.208 14.113.308 14.113.808 2571,00

3M Safety Walk TM

Grovkornet 

skridsikkertape Sort

Mål Vare nr. Pris kr.

25 mm x 18,3 m 14.114.003 544,00

50 mm x 18,3 m 14.114.005 1088,00

100 mm x 18,3 m 14.114.007 2177,00

150 mm x 18,3 m 14.114.008 3265,00

Anvendelsesområder:
• Indendørs

• Til let trafik, ideel til 

områder udsat for 

lettere snavs.

SKRID

SIKKER

TAPE

ROBUST
Bedste løsning til gulve af høj kvalitet,

i alle indedørs & våd-områder

• Skridsikker overflade sikres ved mønsterpræget vinyl

• Farver: sort, transparent, grå og hvid

Egenskaber:
• Skridsikker R10 rating jf. DIN 51130

• Primer er ikke nødvendigt

• Særdeles let at rengøre

• Rengør med en blød klud

GROVKORNET
Selvklæbende skridsikker tildækning. 

i vores bedste kvalitet! 

Hurtig og effektiv løsning til hårde forhold

•Mindre end 2 mm tyk (uden liner)

•Farve: sort

Egenskaber:
• Se type til daglig brug

• Fortrængningsvolume V6 (BGR 181)

• Ideel til områder udsatte med forurening og/eller med meget

trafik

• Områder for bare fødder

• Boligområder

• Anvendeligt rundt 

hjørner

Anvendelsesområder:
• Særdeles brugbar i 

områder udsat for meget 

snavs.

• Udendørs & indendørs

• Værkstedsgulve og 

produktionsområder

• Landbrug

• Maskiner og køretøjer

Skridsikker

overflade

R13

Skridsikker

overflade

R13

60 korn 

aluminium-

oxid

+ 60◦C
Temperatur

spænd

- 10◦C

+ 60◦C
Temperatur

spænd

- 10◦C

24 korn 

aluminium-

oxid
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150x610mm

25x1000mm

50x650mm

50x800mm

50x1000mm

140x140mm

25x800mm

FUNKTIONER & FORDELE

Bevist høj kvalitet

Billig løsning

Hurtig løsning til farlige områder

Med garant … bedst værdi!

m2 skridsikker tape 

10 stk. Sort Gul Klar Grå Blå Rød Grøn Brun

Mål Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Pris pr. pakke

25 x 800 mm 14.121.051 14.121.151 14.121.251 14.121.351 14.121.451 14.121.551 14.121.651 14.121.751 122,00

25 x 1000 mm 14.121.052 14.121.152 14.121.252 14.121.352 14.121.452 14.121.552 14.121.652 14.121.752 150,00

50 x 650 mm 14.121.053 14.121.153 14.121.253 14.121.353 14.121.453 14.121.553 14.121.653 14.121.753 222,00

50 x 800 mm 14.121.054 14.121.154 14.121.254 14.121.354 14.121.454 14.121.554 14.121.654 14.121.754 231,00

50 x 1000 mm 14.121.055 14.121.155 14.121.255 14.121.355 14.121.455 14.121.555 14.121.655 14.121.755 286,00

140 x 140 mm 14.121.056 14.121.156 14.121.256 14.121.356 14.121.456 14.121.556 14.121.656 14.121.756 122,00

150 x 610 mm 14.121.057 14.121.157 14.121.257 14.121.357 14.121.457 14.121.557 14.121.657 14.121.757 508,00

60 korn

Aluminium

oxid

+ 80◦C 
Temperatur

spænd

- 40◦C

S
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Egenskaber:
• Fremragende skridsikker 

med R13 rating jf. DIN 51130

• Hurtig, enkelt og let at

montere

• Ingen specialviden påkrævet

• Stærk, holdbar klæbning

bevarer produktet på sin plads

• Anvendelig på næsten alle 

rimeligt rene overflader

• Primer på beton, cement og træ

overflader anbefales.

(Se tilbehør side 41)

• Yderst slidstærk

(ca. 1 mio. overgange)

• Rivefast

• Klarer kørsel med gaffeltruck

• Resistent mod de fleste

kemikalier

• Resistent mod mineralolie

• UV-stabil

• Let at rengøre

• Underlaget skal være tørt og

rent, før montering

• Kan betrædes efter montering

Skridsikker

overflade

R13
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Anvendelsesområder:
• Forebyggelse mod glideulykker 

og efterfølgende omkostninger

• Afhjælper glatte, våde underlag  

eller underlag tilsmurt i olie og 

snavs

• Til brug, inde og ude

• Til let, medium eller meget trafik

• Entreer, passager, veje

• Trin, skråninger, ramper

• Maskiner, køretøjer

• Køkkener og kantiner,

• Terrasser og overdækkede 

områder

fra Kr. 121.00
Pr. rulle

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

m2 skridsikker tape Sort Gul Klar Grå Blå Rød Grøn Brun

Mål Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Vare nr. Pris pr. rulle

19 mm x 18,3 m 14.121.001 14.121.101 14.121.201 14.121.301 14.121.401 14.121.501 14.121.601 14.121.701 121,00

25 mm x 18,3 m 14.121.003 14.121.103 14.121.203 14.121.303 14.121.403 14.121.503 14.121.603 14.121.703 168,00

50 mm x 18,3 m 14.121.005 14.121.105 14.121.205 14.121.305 14.121.405 14.121.505 14.121.605 14.121.705 336,00

75 mm x 18,3 m 14.121.006 14.121.106 14.121.206 14.121.306 14.121.406 14.121.506 14.121.606 14.121.706 503,00

100 mm x 18,3 m 14.121.007 14.121.107 14.121.207 14.121.307 14.121.407 14.121.507 14.121.607 14.121.707 671,00

150 mm x 18,3 m 14.121.008 14.121.108 14.121.208 14.121.308 14.121.408 14.121.508 14.121.608 14.121.708 1007,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 
God til daglig brug
Ideel til skridsikker gulvmærkning i 

værksteder, produktionsområder og 

institutioner mod glatte linoleumsgulve.

• Bund af PVC-korn

• Trykfølsom kraftig akryl klæbebagside

• Lav tykkelse, mindre end 1 mm

(uden liner)

• Tilgængelig i ruller, eller strips

• Farver: sort, gul, transparent, grå,

blå, rød, grøn og brun

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
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Fra 204.00

Pr. rulle

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

m2 skridsikker advarsel  tape, ruller

Mål Gul/Sort Rød/Hvid Pris kr.  rulle

25 mm x 18,3 m 14.123.H03 14.123.K03 204,00

50 mm x 18,3 m 14.123.H05 14.123.K05 408,00

75 mm x 18,3 m 14.123.H06 14.123.K06 612,00

100 mm x 18,3 m 14.123.H07 14.123.K07 816,00

150 mm x 18,3 m 14.123.H08 14.123.K08 1224,00

m2 skridsikker advarsel tape,  10 stk. (Eksempel se side 28)

Mål Gul/Sort Rød/Hvid Pris kr.  rulle

25 x 800 mm 14.123.H51 14.123.K51 145,00

25 x 1000 mm 14.123.H52 14.123.K52 181,00

50 x 650 mm 14.123.H53 14.123.K53 268,00

50 x 800 mm 14.123.H54 14.123.K54 277,00

50 x 1000 mm 14.123.H55 14.123.K55 340,00

140 x 140 mm 14.123.H56 14.123.K56 145,00

150 x 610 mm 14.123.H57 14.123.K57 612,00

Anvendelsesområder:
• Permanent, midlertidigt 

eller advarsel om særlig 

fare zone/område.

• Forebyggelse af 

glide/falde ulykker og 

efterfølgende omkostninger

• Afhjælper glatte, våde 

underlag eller underlag 

tilsmurt i olie eller snavs

S
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m2 SKRIDSIKKER ADVARSELS-TAPE, 
Opmærkning af farlige områder & skridsikker på en´ gang.

Egenskaber:
• Bestil enten i ruller eller i færdige mål.

• Kan på bestilling laves i ønskede mål og udformning.

• Kraftigt kvalitet (ikke lamineret)

• Farver: sort/gul stribet 

• og rød/hvid stribet

• Til brug, inde og ude

• Til let, medium og meget 

trafik

• Entreer, skråninger og 

ramper

• Maskiner og køretøjer

• Køkkener og kantiner, 

terrasser og 

overdækkede områder

60 korn

Aluminium

oxid

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

Skridsikker

overflade

R13

Pr. rulle

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
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Anvendelsesområder:
• Til indendørs brug

• Fra let til medium trafik

• Entreer, passager, veje

• Trin, skråninger, ramper

Anvendelsesområder:
• Inde og ude

• Til meget trafik

• Afhjælper glatte, våde 

underlag eller underlag 

tilsmurt i olie og snavs
Fra127.00
Pr. rulle

.

m2 signalfarvet skridsikkertape

Mål Gul Orange Pink Grøn Pris kr. rul.

19 mm x 18,3 m 14.122.M01 14.122.N01 14.122.P01 14.122.Q01 127,00

25 mm x 18,3 m 14.122.M03 14.122.N03 14.122.P03 14.122.Q03 168,00

50 mm x 18,3 m 14.122.M05 14.122.N05 14.122.P05 14.122.Q05 336,00

m2 skridsikker tape Korn 46 gul, 

Mål Vare nr. Pris kr.  rulle

25 mm x 18,3 m 14.12B.103 186,00

50 mm x 18,3 m 14.12B.105 372,00

100 mm x 18,3 m 14.12B.107 744,00

150 mm x 18,3 m 14.12B.108 1116,00

m2 signalfarvet skridsikker tape, 10 ark (Eksempel side 28)

Mål Gul Orange Pink Grøn Pris kr. pk.

25 x 800 mm 14.122.M51 14.122.N51 14.122.P51 14.122.Q51 122,00

25 x 1000 mm 14.122.M52 14.122.N52 14.122.P52 14.122.Q52 150,00

50 x 650 mm 14.122.M53 14.122.N53 14.122.P53 14.122.Q53 222,00

50 x 800 mm 14.122.M54 14.122.N54 14.122.P54 14.122.Q54 231,00

50 x 1000 mm 14.122.M55 14.122.N55 14.122.P55 14.122.Q55 286,00

140 x 140 mm 14.122.M56 14.122.N56 14.122.P56 14.122.Q56 122,00

150 x 610 mm 14.122.M57 14.122.N57 14.122.P57 14.122.Q57 508,00

m2 skridsikker tape Korn 46 gul, 10 ark (Eksempel side 28)

Mål Vare nr. Pris kr.   pk.

25 x 800 mm 14.12B.151 132,00

25 x 1000 mm 14.12B.152 159,00

50 x 650 mm 14.12B.153 336,00

50 x 800 mm 14.12B.154 258,00

50 x 1000 mm 14.12B.155 313,00

140 x 140 mm 14.12B.156 132,00

150 x 610 mm 14.12B.157 562,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 
Signal farver
Særdeles synlig skridsikker 

gulvmærkning, til brug i almindeligt rene 

områder – F.eks. Institutioner.
Egenskaber:
• Meget kraftig, lys og

skridsikker gulvmærkning

• Farver: signal-gul,

signal-orange

signal-pink 

signal-grøn

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 
Korn 46
Ideel til områder med meget trafik,

f.eks. indkøbscentre, stadioner, 

sportshaller, parkeringshuse og 

togstationer.

Egenskaber:
• Forurenings resistent, langtidsholdbar

• Flere farvet kornpartikler (langtidsholdbar)

• Farve: gul

60 korn

Aluminium

oxid

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

Skridsikker

overflade

R13

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 40◦C

Skridsikker

overflade

R13
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Fra 204,00
Pr. rulle

m2 formbar 

skridsikker tape,

ruller

Mål Sort Gul Sort/Gul Pris kr.rulle

25 mm x 18,3 m 14.128.003 14.128.103 14.128.H03 204,00

50 mm x 18,3 m 14.128.005 14.128.105 14.128.H05 408,00

100 mm x 18,3 m 14.128.007 14.128.107 14.128.H07 816,00

150 mm x 18,3 m 14.128.008 14.128.108 14.128.H08 1224,00

m2 formbar 

skridsikker tape, 

Pakke m.10 ark 

Mål Sort Gul Sort/Gul Pris kr. pk.

25 x 800 mm 14.128.051 14.128.151 14.128.H51 145,00

25 x 1000 mm 14.128.052 14.128.152 14.128.H52 177,00

50 x 650 mm 14.128.053 14.128.153 14.128.H53 236,00

50 x 800 mm 14.128.054 14.128.154 14.128.H54 277,00

50 x 1000 mm 14.128.055 14.128.155 14.128.H55 336,00

140 x 140 mm 14.128.056 14.128.156 14.128.H56 150,00

150 x 610 mm 14.128.057 14.128.157 14.128.H57 594,00

Anvendelsesområder:
• Til brug, inde og ude

• Til medium eller meget trafik

• Afhjælper glatte, våde 

underlag eller underlag 

tilsmurt i olie eller snavs

• Særdeles anvendelig til 

ujævne og uslebne områder
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m2 SKRIDSIKKER TAPE, 
Formbar
Det strækbare aluminiums folie former sig selv og hæfter særdeles godt i ujævne 

underlag. Optimal montering med en gummihammer, eller en rullepresser.

Sort/gul

gul sort

• Rillet, ternet og bølgede 

plader

• Entreer, passager og veje

• Trin, skråninger og ramper

• Maskiner og køretøjer

• Anvendeligt til alle typer af 

hjørner

60 korn

Aluminium

oxid

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

Skridsikker

overflade

R13

Pakke m.10 ark 

m2 formbar 

skridsikker tape, 

Pakke m.10 ark

Fra kr.  145,00 

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
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Anvendelsesområder Grov:
• Meget brugbar i udsatte områder

med snavs samt meget trafik

• Til indendørs og udendørs brug.

• Værkstedsgulve

• Produktionsområder og landbrug

• Maskiner og køretøjer

Grov formbar:
• Anvendelig rundt alle typer 

Særdeles brugbar til ujævne og  

uslebne områder

• Stengulve og fliser med ujævn eller  

ru underlag.

m2 skridsikkertape grov sort, ruller

Mål Vare nr. Pris kr.rulle

25 mm x 18,3 m 14.129.003 327,00

50 mm x 18,3 m 14.129.005 653,00

75 mm x 18,3 m 14.129.006 980,00

100 mm x 18,3 m 14.129.007 1306,00

150 mm x 18,3 m 14.129.008 1959,00

m2 skridsikkertape grov formbar, ruller

Mål Vare nr. Pris kr.rulle

25 mm x 18,3 m 14.12A.003 363,00

50 mm x 18,3 m 14.12A.005 726,00

100 mm x 18,3 m 14.12A.007 1451,00

150 mm x 18,3 m 14.12A.008 2177,00

m2 skridsikkertape grov  sort, 10 ark 

(Eksempel se side 28)

Mål Vare nr. Pris kr. /pk.

25 x 800 mm 14.129.051 236,00

25 x 1000 mm 14.129.052 286,00

50 x 650 mm 14.129.053 431,00

50 x 800 mm 14.129.054 444,00

50 x 1000 mm 14.129.055 549,00

140 x 140 mm 14.129.056 236,00

150 x 610 mm 14.129.057 975,00

m2 skridsikkertape grov  formbar, 10 ark 

(Eksempel se side 28)

Mål Vare nr. Pris kr. / pk.

25 x 800 mm 14.128.051 145,00

25 x 1000 mm 14.128.052 177,00

50 x 650 mm 14.128.053 236,00

50 x 800 mm 14.128.054 277,00

50 x 1000 mm 14.128.055 336,00

140 x 140 mm 14.128.056 150,00

150 x 610 mm 14.128.057 594,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 

Grov / Grov-formbar
Vores bedste kvalitet af selvklæbende skridsikker tape. 

Hurtig og effektiv løsning som tåler stor belatsning, hvor skridsikring er nødvendigt.

Egenskaber:
• Skridsikker aluminiumoxid overflade

(kun formbar)

• Tykkelse: Mindre end 2 mm  (uden liner)

• Forskydnings volume V6 (BGR 181)

• Tilgængelig i ruller og strips

• Farve: sort

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

24 korn

Aluminium

oxid

Skridsikker

overflade

R13 m2 formbar skridsikker tape, 

Pakke m.10 ark

Fra kr.  145,00 
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Anvendelsesområder:
• Til interne og eksterne områder

• Til medium eller meget trafik

• Permanent, midlertidigt eller 

advarsel om speciel farezone

• Afhjælper glatte, våde underlag  

eller underlag tilsmurt i olie og snavs

• Entreer, passager, veje

• Trin, skråninger, ramper

• Maskiner, køretøjer

• Køkkener og kantiner,

• Terrasser og overdækkede områder

Fra 766,00
Pr. rulle
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Egenskaber:
• Se type til almen brug

• Tydelig trykt overflade

• Stærkt produkt, ikke lamineret

(gælder kun ruller)

m2 SKRIDSIKKER  
Advarselstape
Den lovpligtige, der forebygger  om farlig færdsel.

Opmærkning af farlige områder og skridsikker løsning 

i samme produkt.

- KAN LEVERES MED  

FIRMA-LOGO

60 korn

Aluminium

oxid

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

Skridsikker

overflade

R13

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
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m2 skridsikker advarsel tape, 

Ruller i bredde 75 mm x 18,3 m

Tekst Vare nr. Pris kr.

”Slippery Floor” 14.123.E1R 766,00

”Beware Step” 14.123.E3R 766,00

”Caution” 14.123.E5R 766,00

m2 skridsikker advarsel tape, ark 150 x 610 mm

Tekst Vare nr. Pris kr.

”Slippery Floor” 14.123.E1S 95,00

”Trip Hazard” 14.123.E2S 95,00

”Beware Step” 14.123.E3S 95,00

”Beware Ramp” 14.123..E4S 95,00

”Caution” 14.123.E5S 95,00

38



Fra19.50

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

m2 skridsikker tape gulvmærkning, trekant 600 mm længde

Sikkerhedssymbol Vare nr. Pris kr.

”Opmærksom på gaffeltruck” 14.126.201 278,00

”Opmærksom på ttrin” 14.126.202 278,00

”Opmærksom på glat gulv” 14.126.203 278,00

m2 skridsikker tape gulvmærkning, cirkel 400 mm diameter

Sikkerhedssymbol Vare nr. Pris kr.

”Fodgængere forbudt” 14.126.251 221,00

”Rygning forbudt” 14.126.252 221,00

”Gaffeltruck forbudt” 14.126.253 221,00

”Ikke-autoriseret 

personale forbudt” 14.126.254 221,00

”Fodgængere tilladt” 14.126.281 221,00

”Høreværn” 14.126.282 221,00

Anvendelsesområder:
• Til medium eller meget trafik

• Til brug, inde og ude

• Synlige advarsel, forbud og 

påbudsskilte

• Afhjælper ved glatte, våde  

underlag eller underlag 

tilsmurt i olie eller snavs.

Egenskaber:
• Med tydelig overflade

• Selvlysende 175% over

DIN 67510

• Kan betrædes øjeblikkelig

efter montering

m2 

Sikkerheds   
afmærkning

Sikkerhedsmarkering til større gulve med 

symboler. Overfladen er skridsikker.

Udført med særlig holdbar klæbebagside,

• Holdbar UV-print af forskellige

sikkerhedssymboler

(Meget lidt slitage på farverne)

• Trykfølsom kraftig 3M 

akrylklæber Nr. 950

• Andre symboler eller formater

mod bestilling.

ADVARSELSSKILTE
Trekant, 600 mm længde

Opmærksom på gaffeltruck Opmærksom på glat gulv Opmærksom på trin

FORBUD-/PÅBUDSSKILTE
Cirkel, 400 mm diameter

Fodgængere forbudt Rygning forbudt Gaffeltruck forbudt Ikke-autoriseret 
personale forbudt

Fodgængere 
tilladt

Høreværn

• Trin, skråninger og ramper

• Maskiner og køretøjer

• Køkkener og kantiner

• Terrasser og overdækkede 

områder

40 cm

60 korn

Aluminium

oxid

Skridsikker

overflade

R13

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
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Med Garanti … Selv i mørke!

m2 skridsikker tape selvlysende gulvmærkning, trekant600 mm længde

Sikkerhedssymbol Vare nr. Pris kr. 

”Opmærksom på gaffeltruck” 14.126.G01 646,00

”Opmærksom på trapper” 14.126.G02 646,00

”Opmærksom på glat gulv” 14.126.G04 646,00

m2 skridsikker tape selvlysende gulvmærkning, cirkel 400 mm 

diameter

Sikkerhedssymbol Vare nr. Pris kr.

”Fodgængere forbudt” 14.126.G51 522,00

”Rygning forbudt” 14.126.G52 522,00

”Gaffeltruck forbudt” 14.126.G53 522,00

”Ikke-autoriseret personale forbudt” 14.126.G54 522,00

”Fodgængere tilladt” 14.126.G55 522,00

”Høreværn” 14.126.G56 522,00

Anvendelsesområder:
• Til indendørs brug.

• Til medium eller 

meget trafik

• Opmærkning af farlige  

områder (dag og nat)

• slusser, varemodtagelseLet at brug
Rengør underlagget, træk bagsiden af folien, og pres 

hårdt med en presserulle (Se tilbehør side 41)

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 

Selvlysende afmærkning
Gulvmærkning til større arealer, 

Lyser op til 16 timer efter., 

Skridsikker overflade!

Selvlysende typer (alle motiver) med selvlysende 175% over DIN 67510

• Afhjælper glatte, våde 

underlag og underlag 

tilsmurt i olie eller snavs

• Trin, skråninger og 

ramper

• Køkkener og kantiner

Skridsikker

overflade

R13

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
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Anvendelsesområder:
• Til interne områder

• Fra medium til meget 

trafik

• Mærkning af farlige  

områder (dag og nat)

• Afhjælper glatte, våde  

underlag eller underlag  

tilsmurt i olie og snavs

• Entreer, passager, veje

• Trin, skråninger, 

ramper

• Maskiner, køretøjer

• Køkkener og kantiner

Pr. rulle

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

m2 skridsikker tape selvlysende, ruller

Mål Monokrom Pris kr. Stribet Pris kr. rl.

25 mm x 6 m 14.124.G02 204,00 14.124.X02 227,00

25 mm x 18,3 m 14.124.G03 621,00 14.124.X03 685,00

50 mm x 6 m 14.124.G04 413,00 14.124.X04 454,00

50 mm x 18,3 m 14.124.G05 1247,00 14.124.X05 1370,00

100 mm x 18,3 m 14.124.G07 2494,00 14.124.X07 2739,00

m2 skridsikker tape selvlysende, 10 ark

Mål Monokrom Pris kr. Stribet Pris kr./pk.

25 x 800 mm 14.124.G51 444,00 14.124.X51 490,00

25 x 1000 mm 14.124.G52 535,00 14.124.X52 590,00

50 x 650 mm 14.124.G53 703,00 14.124.X53 775,00

50 x 800 mm 14.124.G54 839,00 14.124.X54 925,00

50 x 1000 mm 14.124.G55 1007,00 14.124.X55 1111,00

140 x 140 mm 14.124.G56 449,00 14.124.X56 494,00

150 x 610 mm 14.124.G57 1800,00 14.124.X57 1982,00

m2 skridsikker tape selvlysende, ark 150 x 610 mm

Tekst Vare nr. Pris kr. 

”Slippery Floor” 14.124.E1S 95,00

”Trip Hazard” 14.124.E2S 95,00

”Beware Step” 14.124.E3S 95,00

”Beware Ramp” 14.124.E4S 95,00

”Caution” 14.124.E5S 95,00

Glat gulv

Snublefare

Opmærksom på trin

Opmærksom på rampe

Forsigtig

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 
Selvlysende
Skridsikker advarsel om dagen og 

natten!

•Langtidsholdbart, selvlysende gangbaner. Lavet med med

PVC-korn. Kvaliteten og styrken er meget høj (ikke lamineret)

Egenskaber:
• Se type til almen formål

• Med synlig overflade

• Selvlysende 175% over

DIN 67510

• 55 mcd/m2 efter 10 min.

8 mcd/m2 efter 60 min.

• lysningstid: 16 timer

• Særdeles UV-Stabil

• Selvlysende/sort stribet med

yderligere advarsel funktion

• Selvlysende/sort stribet med

printet advarsels tekst.

60 korn

Aluminium

oxid

Skridsikker

overflade

R13

Eksempel med Dansk tekst:
Som vist: Bestillingsvare

Fra 227.00
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Anvendelsesområder:
• Forebyggelse mod  

glideulykker og tilhørende  

omkostninger

• Afhjælper glatte, våde 

underlag eller underlag  

tilsmurt i olie og snavs

• Til indendørs brug

• Til let trafik, ideel til områder 

udsat for lav trafik.

• Entreer, passager,

• Trin, skråninger, ramper

• Køkkener og kantiner

• Bare fødder zone, f.eks. bad

• Boligområder

• Afrundede hjørner

Fra 141.00
Pr. pk.

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone
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Egenskaber:
• Skridsikker overflade fremstillet af

mønsterpræget vinyl, ingen hårde korn

• God skridsikkerhed med R10 rating ifølge 

DIN 51130

• Primer er ikke nødvendig

• Meget let at rengøre

• Rengør med en blød klud

• Farver: sort, transparent, grå, hvid, sort/gul stribet

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 

Let at rengøre..!
Ideel til gulve af høj kvalitet i alle områder 

indenfor.

60 korn

Aluminium

oxid

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

Skridsikker

overflade

R13

m2 formbar skridsikker tape, 

Pakke m.10 ark

Fra kr.  141,00 

m2 skridsikkertape let at rengøre, ruller

Mål Sort Transparent Grå Hvid Sort/Gul Pris kr. / rl.

25mm x 18,3m 14.12C.003 14.12C.203 14.12C.303 14.12C.803 14.12C.H03 200,00

50mm x 18,3m 14.12C.005 14.12C.205 14.12C.305 14.12C.805 14.12C.H05 399,00

100mm x 18,3m 14.12C.007 14.12C.207 14.12C.307 14.12C.807 14.12C.H07 798,00

150mm x 18,3m 14.12C.008 14.12C.208 14.12C.308 14.12C.808 14.12C.H08 1197,00

m2 skridsikkertape let at rengøre,  10 ark

Mål Sort Transparent Grå Hvid Sort/Gul Pris kr. / pk.

25 x 800 mm 14.12C.051 14.12C.251 14.12C.351 14.12C.851 14.12C.H51 141,00

25 x 1000 mm 14.12C.052 14.12C.252 14.12C.352 14.12C.852 14.12C.H52 168,00

50 x 650 mm 14.12C.053 14.12C.253 14.12C.353 14.12C.853 14.12C.H53 227,00

50 x 800 mm 14.12C.054 14.12C.254 14.12C.354 14.12C.854 14.12C.H54 268,00

50 x 1000 mm 14.12C.055 14.12C.255 14.12C.355 14.12C.855 14.12C.H55 322,00

140 x 140 mm 14.12C.056 14.12C.256 14.12C.356 14.12C.856 14.12C.H56 141,00

150 x 610 mm 14.12C.057 14.12C.257 14.12C.357 14.12C.857 14.12C.H57 576,00
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Anvendelsesområder:
• Mærkning af farlige 

områder vha. integreret 

signal striber

• Forebyggelse mod  

glideulykker.

• Afhjælper glatte, våde 

underlag eller underlag 

tilsmurt i olie og snavs

• Til brug, inde og ude

• Til let, medium eller meget 

trafik

• Varemodtagelse. ramper

• Trin, skråninger, 

• Maskiner, køretøjer

• Køkkener og kantiner

Fra 7.50

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

m2 skridsikkertape multifunktionel

Type Mål Vare nr. Pris kr. / stk.

Sort med gule striber 150 x 610 mm 14.125.001 68,00

Sort med gule refleks striber 150 x 610 mm 14.125.002 86,00

Sort med selvlysende striber 150 x 610 mm 14.125.003 77,00

Sort med G/S og selvlysende striber 150 x 610 mm 14.125.004 104,00

Sort med refleks og selvlysende striber 150 x 610 mm 14.125.005 109,00

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 

Multifunktionel
Med integreret signal striber, som sikrer flere 

funktioner i samme produkt!

Eksempel med integreret sort/gul stribe og selvlysende signal stribe.

Eksempel med integreret reflekssignal stribe. Eksempel med integreret gul signal-stribe.

Eksempel med integreret selvlysende signal-

stribe.

Eksempel med gule integreret refleks og 

selvlysende signal stribe.

60 korn

Aluminium

oxid

+ 60◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

Skridsikker

overflade

R13

Fra kr. 68.00
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I dagslys

m2 skridsikkertape gulvskiltning

Type Farve Mål Pk. Vare nr. Pris kr.pk.

Cirkel – alm. brug Sort 50 mm 50 14.127.101 141,00

Cirkel – alm. brug Sort 70 mm 50 14.127.102 190,00

Cirkel – alm. brug Sort 90 mm 50 14.127.103 281,00

Pil – alm. brug Sort 130 x 280mm 10 14.127.104 286,00

Fodaftryk alm. brug Sort 95 x 265mm 10 14.127.105 376,00

Cirkel til alm. brug Gul 50 mm 50 14.127.111 141,00

Cirkel – alm. brug Gul 70 mm 50 14.127.112 190,00

Cirkel – alm. brug Gul 90 mm 50 14.127.113 281,00

Pil  - alm. brug. Gul 130 x 280mm 10 14.127.114 286,00

Fodaftryk til alm. Gul 95 x 265mm 10 14.127.115 376,00

Signal farvet cirkel Gul 50 mm 50 14.127.2M1 141,00

Signal farvet cirkel Gul 70 mm 50 14.127.2M2 190,00

Signal farvet cirkel Gul 90 mm 50 14.127.2M3 281,00

Signal farvet pil Gul 130 x 280mm 10 14.127.2M4 286,00

Signal fodaftryk Gul 95 x 265mm 10 14.127.2M5 376,00

m2 skridsikkertape gulvskiltning

Type Farve Mål Pk. Vare nr. Pris kr. pk.

Selvlysende cirkel Rå-hvid 50 mm 10 14.127.3G1 86,00

Selvlysende cirkel Rå-hvid 70 mm 10 14.127.3G2 127,00

Selvlysende cirkel Rå-hvid 90 mm 10 14.127.3G3 200,00

Selvlysende pil Rå-hvid 130x280 mm 1 14.127.3G4 109,00

Selvlysende fodaft Rå-hvid 95 x 265 mm 1 14.127.3G5 145,00

Formbar cirkel Sort 50 mm 50 14.127.801 159,00

Formbar cirkel Sort 70 mm 50 14.127.802 222,00

Formbar cirkel Sort 90 mm 50 14.127.803 336,00

Formbar pil Sort 130x280 mm 10 14.127.804 345,00

Formbar fodaftryk Sort 95 x 265 mm 10 14.127.805 449,00

Formbar cirkel Gul 50 mm 50 14.127.811 159,00

Formbar cirkel Gul 70 mm 50 14.127.812 222,00

Formbar cirkel Gul 90 mm 50 14.127.813 336,00

Formbar pil Gul 130x280 mm 10 14.127.814 345,00

Formbar fodaftryk Gul 95 x 265 mm 10 14.127.815 449,00
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Cirkler
Leveres i 50, 70 og 90 mm diameter

Pile
130 x 280 mm

Fodaftryk (som par)

95 x 265 mm

Type til almen brug/ formbar i sort eller gul

m2 SKRIDSIKKER TAPE, 

Gulv-skiltning
I 7 forskellige typer og 5 forskellige former

Signal farve i gul Selvlysende i hvid

60 korn

Aluminium

oxid

Skridsikker

overflade

R13

I mørke
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Anvendelsesområder:
• Til indikering af gangbaner, som

sikkerhedsmæssigt vise retning

• Til brug; inde og ude

• Også anvendelig til at lovpligtigt at

indikere nødudgange.

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

m2 skridsikker tape gulvskiltning

Type Farve Mål Pk. Vare nr. Pris kr. / pk.

Cirkel i grov mat. Sort 50 mm 10 14.127.901 231,00

Cirkel i grov mat. Sort 70 mm 10 14.127.902 331,00

Cirkel i grov mat. Sort 90 mm 10 14.127.903 508,00

Pil i grov mat. Sort 130x280 mm 1 14.127.904 544,00

Formbar cirkel i grov mat. Sort 95 x 265 mm 1 14.127.905 712,00

Formbar cirkel i grov mat. Sort 50 mm 50 14.127.A01 258,00

Formbar cirkel i grov mat. Sort 70 mm 50 14.127.A02 363,00

Formbar pil i grov mat. Sort 90 mm 50 14.127.A03 553,00

Formbar fodaftryk i grov mat. Sort 130x280 mm 10 14.127.A04 594,00

Formbar cirkel i grov mat. Sort 95 x 265 mm 10 14.127.A05 780,00

Alumen 46 cirkel Gul 50 mm 50 14.127.B11 154,00

Alumen 46 cirkel Gul 70 mm 50 14.127.B12 209,00

Alumen 46 cirkel Gul 90 mm 50 14.127.B13 308,00

Alumen 46 pil Gul 130x280 mm 10 14.127.B14 317,00

Alumen 46 fodaftryk Gul 95 x 265 mm 10 14.127.B15 413,00

3M Scotch-Weld

Tape Primer 83
• Universal primer

• Underlagsstørkner

• Skaber en ideel overflade til

montering af tape

• Ideel gulv primer til let

profileret og porøse 

underlag

• Også til hårde og kornede/

grove underlag

• 1 liter

• Dækker op til 5m2

Vare nr.: 16.510.001

Pris kr. 193,00

Model: Grov / Formbar grov

Ekstra stærk.

Ekstra grov & skridsikker

Kun Alumen 46

3M Scotch-Weld

Contact gummi
• Primer til særlige underlag

• F.eks. ubehandlet træ, beton,

asfalt, gummi

• Sikrer en ideel overflade 

til montering af tape

• 0,9 liter

• Op til 3 m2

Vare nr.: 16.510.002

Pris kr. 334,00

3M Kantforsegling
• Kantforsegling der beskytter

kanter

• Ved permanent våde 

områder, eller i kontakt med 

andre væsker

• Anbefales også til profiler med

høj kant, hårde eller grove

overflader

• Kræver min. 2-3 timer tørretid   

inden det kan bruges

• Gennemtør efter 2-3 dage

• 150 ml

• Op til 40m kant-længde

Vare nr.: 16.510.003

Pris kr. 221,00

Gummi rulle 2“
•45 mm bred, hård gummi rulle, 

med håndtag af træ

•Intensiverer øjeblikkeligt 

styringen af trykfølsom tape

•Accelerer hæftningen til 

underlaget

•Reducerer bobler

•Forbedre kantudseendet

Vare nr.: 16.510.004

Pris kr. 306,00

Tilbehør til selvklæbende, skridsikre afmærkningsprodukter

60 korn

Aluminium

oxid

Skridsikker

overflade

R13

24 korn

Aluminium

oxid

Bestil montering

Se side 76

Lad os bruge tiden for Jer

Montering på meget kort tid.

Service aftaler / gulvrep.
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Skridsikker GRP sikkerhedskant, Medium

Mål Sort Gul Pris kr. / stk.

70 x 600 x 30 mm 14.213.101 14.213.111 59,00

70 x 800 x 30 mm 14.213.102 14.213.112 77,00

70 x 1000 x 30 mm 14.213.103 14.213.113 95,00

70 x 2500 x 30 mm 14.213.108 14.213.118 245,00

Skridsikker GRP sikkerhedskant, til tungt arbejde

Mål Sort Gul Pris kr. / stk.

70 x 600 x 30 mm 14.213.201 14.213.211 63,00

70 x 800 x 30 mm 14.213.202 14.213.212 86,00

70 x 1000 x 30 mm 14.213.203 14.213.213 109,00

70 x 2500 x 30 mm 14.213.208 14.213.218 277,00

• Fiberglas profiler, lavet af glas forstærket plastik 

• Mål: 70 mm dyb, 30 mm bøjning (87 grader)

• Standard længder: 600 mm, 800 mm og 1000 mm

• Farver: sort eller gul

GRP kanter 
til trapper 
Ideel til at udbedre beskadigede 

trappetrin på enten beton eller træ.

Egenskaber:
• Fremragende skridsikker

R13 rating jf. DIN 51130

• Let at montere

(Blot bor enkelte huller)

• Eller for limning                                                                                               

(Med speciel klæber fra

vores tilbehørssortiment 

side 59

• Specialviden er ikke

påkrævet

• Robust og hårdt 

materiale, med lav vægt

• Ekstrem slidstærk

(ca. 5 mio. overgange)

• UV-stabil

• Ikke-ledende

• Rust resistent

• Brandstoppende

• Kan betrædes øjeblikkelig

efter montering

Alle GRP produkter kan skæres 

med en diamant klinge

Skridsikker

overflade

R13

MEDIUM EKSTRA STÆRK
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Anvendelsesområder:
• Ideel til at udbedre f.eks. huller i  

gangbaner, huller i fliser, 

eller træoverflader

• Forebyggelse mod glideulykker.

• Også skridsikker for køretøjer

• På glatte, kolde, våde, fugtige, 

olierede eller snavsede underlag

• Til brug, både inde og ude

• Type Medium: Til medium/meget 

trafik

• Type Kraftigt arbejde: Til ekstrem 

trafik

• Platforme, ramper, broer

• Varemodtagelse, mv..

Fra 549.00

S
K

R
ID

S
IK

K
E

R

• Fiberglas profiler, lavet af glas 

forstærket plastik (GRP)

• Siliciumcarbid forstærket korn, 

med skridsikker overflade

• Sammensat materiale bestå. af

iso-Polyester-Harpiks

• Tykkelse: Type; medium 3,8 mm

Type; kraftig   4,2 mm

• Farver: sort, gul, grå og beige

Skridsikre profil-plader

GRP Plader
Egenskaber:
• Fremragende skridsikker

R13 rating jf. DIN 51130

• Let at montere

(Blot bor enkelte huller)

• Eller for limning                                                                                               

(Med speciel klæber fra

vores tilbehørssortiment 

side 59

• Specialviden er ikke

påkrævet

• Robust og hårdt 

materiale, med lav vægt

• Ekstrem slidstærk

(ca. 5 mio. overgange)

• UV-stabil

• Ikke-ledende

• Rust resistent

• Brandstoppende

• Kan betrædes øjeblikkelig

efter montering

FORDELE
Let løsning til ethvert underlag

Kan monteres i alt slags vejr

Billig & ekstrem holdbar

bestilling på internet. www.care4Walk.dk
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MEDIUM

Alle GRP produkter kan skæres 

med en diamant klinge

Skridsikker GRP plade

Mål Type Sort Gul Grå Beige Pris kr. stk.

750 x 1000 mm Medium 14.211.101 14.211.111 14.211.131 14.211.171 549,00

46 korn

Aluminium

oxid

+ 120◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C

GRP plader til krævende 
udendørs forhold 
Ideel til at udbedre beskadigede gangbroer på enten beton eller træ.

EKSTRA

STÆRK

12 korn

Aluminium

oxid

+ 120◦C 
Temperatur

spænd

- 20◦C
Skridsikker GRP plade

Mål Type Sort Gul Grå Beige Pris kr.  stk.

750 x 1000 mm Ekstra stærk 14.211.201 14.211.211 14.211.231 14.211.271 608,00

SKRID

SIKKER

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger 49



Skridsikker GRP trin type MEDIUM

Mål Farve Vare nr. Pris kr. / stk.

230 x 600 x 30 mm Sort 14.212.101 213,00

230 x 600 x 30 mm Gul 14.212.111 213,00

230 x 600 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.1H1 249,00

230 x 800 x 30 mm Sort 14.212.102 263,00

230 x 800 x 30 mm Gul 14.212.112 263,00

230 x 800 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.1H2 304,00

230 x 1000 x 30 mm Sort 14.212.103 268,00

230 x 1000 x 30 mm Gul 14.212.113 268,00

230 x 1000 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.1H3 308,00

230 x 2500 x 30 mm Sort 14.212.108 676,00

230 x 2500 x 30 mm Gul 14.212.118 676,00

230 x 2500 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.1H8 717,00

Skridsikker GRP trin  EKSTRA STÆRK til tungt arbejde

Mål Farve Vare nr. Pris kr. / stk.

230 x 600 x 30 mm Sort 14.212.201 231,00

230 x 600 x 30 mm Gul 14.212.211 231,00

230 x 600 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.2H1 268,00

230 x 800 x 30 mm Sort 14.212.202 286,00

230 x 800 x 30 mm Gul 14.212.212 286,00

230 x 800 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.2H2 331,00

230 x 1000 x 30 mm Sort 14.212.203 299,00

230 x 1000 x 30 mm Gul 14.212.213 299,00

230 x 1000 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.2H3 345,00

230 x 2500 x 30 mm Sort 14.212.208 748,00

230 x 2500 x 30 mm Gul 14.212.218 748,00

230 x 2500 x 30 mm Sort med gul kant 14.212.2H8 794,00

Ideel til at udbedre beskadigede 

beton, eller trækanter på trappen
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Anvendelsesområder:
• Trapper, podier, enkle trin, 

platforme

Fra Kr. 213.00

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

GRP Trin-dækker
•Fiberglas profiler, lavet af glas forstærket plastik 

•Mål: 230 mm dyb, 30 mm bøjning (87 grader)

•Standard længde: 600 mm, 800 mm og 1000 mm

•Farver: sort, gul, sort med gul kant

Egenskaber:
•Som GRP Plader (Se side 42)

Skridsikker

overflade

R13

Før Efter

SKRID

SIKKER
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Lad os bruge tiden for Jer
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Skridsikker aluminiumsplader, m2 tape 

Mål Vare nr. Pris kr. stk.

114 x 635 mm Grøn / Alu 14.221.161 154,00

114 x 1000 mm Grøn / Alu 14.221.162 240,00

114 x 635 mm Brun / Alu 14.221.171 154,00

114 x 1000 mm Brun / Alu 14.221.172 240,00

114 x 635 mm Signal gul 14.221.2M1 154,00

114 x 1000 mm Signal gul 14.221.2M2 240,00

114 x 635 mm Sort Ekstra 14.221.901 172,00

114 x 1000 mm Sort Ekstra 14.221.902 272,00

114 x 635 mm Almen 46 gul 14.221.B11 159,00

114 x 1000 mm Almen 46 gul 14.221.B12 259,00

Skridsikker aluminiumsplader, m2 tape 

Mål Vare nr. Pris kr. / stk.

114 x 635 mm Sort  / Alu 14.221.101 154,00

114 x 1000 mm Sort  / Alu 14.221.102 240,00

114 x 635 mm Gul   / Alu 14.221.111 154,00

114 x 1000 mm Gul   / Alu 14.221.112 240,00

114 x 635 mm Grå  / Alu 14.221.131 154,00

114 x 1000 mm Grå  / Alu 14.221.132 240,00

114 x 635 mm Blå   / Alu 14.221.141 154,00

114 x 1000 mm Blå   / Alu 14.221.142 240,00

114 x 635 mm Rød  / Alu 14.221.151 154,00

114 x 1000 mm Rød  / Alu 14.221.152 240,00

S
K

R
ID

S
IK

K
E

R

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 77 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger50



Anvendelsesområder:
• Til at udbedre 

beskadigede cement, 

og træ overflader

• Forebyggelse mod 

glideulykker og 

tilhørende omkostninger

• På glatte, kolde, våde, 

fugtige, olierede eller 

snavsede underlag

• Til brug, inde og ude

• Til let eller meget trafik 

(Afhængig af type)

• Trin, skråninger, ramper

• Entreer, passager, veje

Fra kr.182.00

• Kun 1,5 mm flad aluminiumsplade

• Skridsikker overflade, afhængig af type

• Forboret huller til montering

• Plade format: 

114 x   635 mm (Vægt ca. 350 gr.)

og 114 x 1000 mm (Vægt ca. 550 gr.)

Egenskaber:
• Fremragende skridsikker R13 rating jf. 

DIN 51130, Let at rengøre R10

• Hurtig, enkel og let at montere

• Specialviden er ikke påkrævet

• Anvendelig på alle rimelig rene underlag

• Yderst slidstærk (ca. 1 mio. overgange)

• UV-stabil

• Rust resistent

• Let at rengøre

• Stor temperatur spænd (Afhængig af type)

• Kan betrædes øjeblikkeligt efter montering

• Skridsikker overflade, samt billig løsning til

en ny frisk overflade. 

Skridsikker 
Aluminiumsplader
med m2 SKRIDSIKKER TAPE
Ideel til vanskelige underlag, f.eks. træ, glatte ramper,

Køreramper i metal.

Skridsikker aluminiumsplader, m2 skridsikker tape

Mål Vare nr. Pris kr. 

114 x 635 mm Advarsel gul/sort 14.221.3H1 204,00

114 x 1000 mm Advarsel gul/sort 14.221.3H2 322,00

114 x 635 mm Advarsel hvid/rød 14.221.3K1 204,00

114 x 1000 mm Advarsel hvid/rød 14.221.3K2 322,00

114 x 635 mm Selvlys.”Slippery Floor” 14.221.4E3 268,00

114 x 1000 mm Selvlys. ”Beware step” 14.221.4E4 268,00

114 x 635 mm Selvlysende ”Caution” 14.221.4E5 268,00

114 x 1000 mm Selvlysende 14.221.4G1 240,00

114 x 635 mm Selvlysende 14.221.4G2 381,00

114 x 1000 mm Selvlysende/sort stri 14.221.4X1 245,00

114 x 635 mm Selvlysende/sort stribet 14.221.4X2 385,00

Skridsikker aluminiumsplader, m2 skridsikker tape

Mål Vare nr. Pris kr. stk.

114 x 1000 mm ”Slippery Floor” 14.221.E11 227,00

114 x 635 mm ”Beware Step” 14.221.E31 227,00

114 x 1000 mm ”Caution” 14.221.E51 227,00

114 x 635 mm Rengøringsvenlig, sort 14.221.C01 168,00

114 x 1000 mm Rengøringsvenlig, sort 14.221.C02 263,00

114 x 635 mm Rengøringsvenlig, grå 14.221.C31 168,00

114 x 1000 mm Rengøringsvenlig, grå 14.221.C32 263,00

114 x 635 mm Rengøringsvenlig, hvid 14.221.C81 168,00

114 x 1000 mm Rengøringsvenlig, hvid 14.221.C82 263,00

114 x 635mm Rengøringsv. gul/sort 14.221.CH1 172,00

114 x 1000 mm Rengøringsv. gul/sort 14.221.CH2 277,00

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone
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Anvendelsesområder:
• Særlig beskyttelser af kanter

• Trapper, podier, enkle trin, 

platforme

Genial løsning.

Let løsning til ethvert underlag

Kan monteres i alt slags vejr

00

Skridsikker aluminium trin tildækning, m2 skridsikker tape

Mål Vare nr. Pris kr.  

120 x 635 x 45 mm ”Slippery Floor” 14.222.E11 372,00

120 x 635 x 45 mm ”Beware of Stairs” 14.222.E31 372,00

120 x 635 x 45 mm ”Caution” 14.222.E51 372,00

120 x 635 x 45 mm Selvlysende 14.222.4G1 395,00

120 x 1000 x 45 mm Selvlysende 14.222.4G2 621,00

120 x 635 x 45 mm Selvlysende/sort stribet 14.222.4X1 399,00

120 x 1000 x 45 mm Selvlysende/sort stribet 14.222.4X2 626,00

120 x 635 x 45 mm Selvlysende ”Slippery Floor” 14.222.4E3 440,00

120 x 635 x 45 mm Selvlysende ”Beware Stairs” 14.222.4E4 440,00

120 x 635 x 45 mm Selvlysende ”Caution” 14.222.4E5 440,00

120 x 635 x 45 mm Kraftig sort 14.222.901 286,00

120 x 1000 x 45 mm Kraftig sort 14.222.902 286,00

120 x 635 x 45 mm Almen 46 gul 14.222.B11 272,00

120 x 1000 x 45 mm Almen 46 gul 14.222.B12 426,00

120 x 635 x 45 mm Rengøringsvenlig, sort 14.222.C01 277,00

120 x 1000 x 45 mm Rengøringsvenlig, sort 14.222.C02 440,00

120 x 635 x 45 mm Rengøringsvenlig, grå 14.222.C31 277,00

120 x 1000 x 45 mm Rengøringsvenlig, grå 14.222.C32 440,00

120 x 635 x 45 mm Rengøringsvenlig, hvid 14.222.C81 277,00

120 x 1000 x 45 mm Rengøringsvenlig, hvid 14.222.C82 440,00

120 x 635 x 45 mm Rengøringsvenlig, gul/sort 14.222.CH1 290,00

120 x 1000 x 45 mm Rengøringsvenlig, gul/sort 14.222.CH2 463,00

Skridsikker aluminium trin tildækning, m2 skridsikker tape

Mål Vare nr. Pris kr.

120 x 635 x 45 mm Almen formål, sort 14.222.101 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, sort 14.222.102 408,00

120 x 635 x 45 mm Almen formål, gul 14.222.111 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, gul 14.222.112 408,00

120 x 635 x 45 mm Almen formål, grå 14.222.131 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, grå 14.222.132 408,00

120 x 635 x 45 mm Almen formål, blå 14.222.141 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, blå 14.222.142 408,00

120 x 635 x 45 mm Almen formål, rød 14.222.151 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, rød 14.222.152 408,00

120 x 635 x 45 mm Almen formål, grøn 14.222.161 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, grøn 14.222.162 408,00

120 x 635 x 45 mm Almen formål, brun 14.222.171 258,00

120 x 1000 x 45 mm Almen formål, brun 14.222.172 408,00

120 x 635 x 45 mm Signal farvet gul 14.222.2M1 258,00

120 x 1000 x 45 mm Signal farvet gul 14.222.2M2 408,00

120 x 635 x 45 mm Gul/sort 14.222.3H1 336,00

120 x 1000 x 45 mm Gul/sort 14.222.3H2 531,00

120 x 635 x 45 mm Hvid/rød 14.222.3K1 336,00

120 x 1000 x 45 mm Hvid/rød 14.222.3K2 531,00
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Formater:
• 120 x 635 x 45 mm

(Vægt ca. 500 gr.)

• 120 x 1000 x 45 mm 

(Vægt ca. 800 gr.)

Skridsikker Aluminium
TRIN-BESKYTTELSE

med m2 SKRIDSIKKER TAPE

1,5 mm aluminiumskant profil

Egenskaber:
• Udvalg af størrelser og typer

• Fremragende skridsikker R13

rating jf. DIN 51130, 

Let at rengøre R10

• Hurtig, enkel og let at montere

• Specialviden er ikke påkrævet

• Anvendelig på alle rimelig rene

gulve

• Yderst slidstærk 

(ca. 1 mio. overgange)

• UV-stabil

• Rust resistent

• Let at rengøre

• Stor temperatur spænd

(Afhængig af type)

• Kan betrædes øjeblikkeligt

efter montering

• Skridsikker overflade, 

samt billig løsning til en ny

frisk overflade

For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

fra258.
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Fra kr. 104.00
For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

Skridsikker aluminium sikkerhedskant, m2 skridsikker tape

Mål Vare nr. Pris kr.  stk.

53 x 610 x 31 mm Sort 14.223.101 104,00

53 x 800 x 31 mm Sort 14.223.102 136,00

53 x 1000 x 31 mm Sort 14.223.103 168,00

53 x 610 x 31 mm Gul 14.223.111 104,00

53 x 800 x 31 mm Gul 14.223.112 136,00

53 x 1000 x 31 mm Gul 14.223.113 168,00

53 x 610 x 31 mm Grå 14.223.131 104,00

53 x 800 x 31 mm Grå 14.223.132 136,00

53 x 1000 x 31 mm Grå 14.223.133 168,00

53 x 610 x 31 mm Blå 14.223.141 104,00

53 x 800 x 31 mm Blå 14.223.142 136,00

53 x 1000 x 31 mm Blå 14.223.143 168,00

53 x 610 x 31 mm Rød 14.223.151 104,00

53 x 800 x 31 mm Rød 14.223.152 136,00

53 x 1000 x 31 mm Rød 14.223.153 168,00

53 x 610 x 31 mm Grøn 14.223.161 104,00

53 x 800 x 31 mm Grøn 14.223.162 136,00

53 x 1000 x 31 mm Grøn 14.223.163 168,00

53 x 610 x 31 mm Brun 14.223.171 104,00

53 x 800 x 31 mm Brun 14.223.172 136,00

53 x 1000 x 31 mm Brun 14.223.173 168,00

53 x 610 x 31 mm Gul/sort 14.223.3H1 113,00

53 x 800 x 31 mm Gul/sort 14.223.3H2 145,00

53 x 1000 x 31 mm Gul/sort 14.223.3H3 181,00

53 x 610 x 31 mm Hvid/rød 14.223.3K1 113,00

53 x 800 x 31 mm Hvid/rød 14.223.3K2 145,00

53 x 1000 x 31 mm Hvid/rød 14.223.3K3 181,00

Skridsikker aluminium sikkerhedskant, m2 skridsikker tape

Mål Vare nr. Pris kr. stk.

53 x 610 x 31 mm Signal farvet gul 14.223.2M1 104,00

53 x 800 x 31 mm Signal farvet gul 14.223.2M2 136,00

53 x 1000 x 31 mm Signal farvet gul 14.223.2M3 168,00

53 x 610 x 31 mm Selvlysende 14.223.4G1 122,00

53 x 800 x 31 mm Selvlysende 14.223.4G3 159,00

53 x 1000 x 31 mm Selvlysende 14.223.4G3 200,00

53 x 610 x 31 mm Selvlysende/sort strib 14.223.4X1 122,00

53 x 800 x 31 mm Selvlysende/sort strib 14.223.4X2 163,00

53 x 1000 x 31 mm Selvlysende/sort strib 14.223.4X3 200,00

53 x 610 x 31 mm Heavy Duty sort 14.223.901 113,00

53 x 800 x 31 mm Heavy Duty sort 14.223.902 150,00

53 x 1000 x 31 mm Heavy Duty sort 14.223.903 186,00

53 x 610 x 31 mm Almen 46 gul 14.223.B11 113,00

53 x 800 x 31 mm Almen 46 gul 14.223.B12 145,00

53 x 1000 x 31 mm Almen 46 gul 14.223.B13 181,00

53 x 610 x 31 mm Rengøringsv, sort 14.223.C01 118,00

53 x 800 x 31 mm Rengøringsv, sort 14.223.C02 150,00

53 x 1000 x 31 mm Rengøringsv, sort 14.223.C03 186,00

53 x 610 x 31 mm Rengøringsvenlig, grå 14.223.C31 118,00

53 x 800 x 31 mm Rengøringsvenlig, grå 14.223.C32 150,00

53 x 1000 x 31 mm Rengøringsvenlig, grå 14.223.C33 186,00

53 x 610 x 31 mm Rengøringsv, hvid 14.223.C81 118,00

53 x 800 x 31 mm Rengøringsv, hvid 14.223.C82 150,00

53 x 1000 x 31 mm Rengøringsv, hvid 14.223.C83 186,00

53 x 610 x 31 mm Rengøringsv. gul/sort 14.223.CH1 122,00

53 x 800 x 31 mm Rengøringsv., gul/sort 14.223.CH2 154,00

53 x 1000 x 31 mm Rengøringsv. gul/sort 14.223.CH3 190,00

• Skridsikker overflade, afhængig af typevalg

• Visuelt attraktiv (Den skridsikre tilføjelse dækker monteringshuller)

• Tykkelse: 3 mm

• Størrelse: 53 mm dyb, 31 mm fasning

• Længde: 610, 800, 1000 mm

Anvendelsesområder:
• Elegant 

• Nedfræset til tape – pæn overgang.

• Forebyggelse af glideulykker 

• På glatte, kolde og våde underlag

• Trapper, podier, enkle trin, platforme

Skridsikker Aluminium
TRIN-BESKYTTELSE

med m2 SKRIDSIKKER TAPE
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Fælles for SEPA´s kunder er, at vi hjælper vores 
kunder til at opretholde et rent miljø på en nem og 
effektiv måde. Derfor er det vigtigt, at din 
arbejdsplads kan leve op til den standard der 
forventes.

Med hjælp fra SEPA´s produkter kan din virksomhed 
signalere en professionel, nem og effektiv tilgang til 
et rent miljø.

SEPA´s dispensere kan bruges til dine medarbejdere i 
forbindelse med rene produktionsområder hvor 
tidsforbruget med at påføre overtrækssko vil blive 
forkortet samt forenklet.

SEPA er i selskab med Care4Walk, som har alle 
produkter til usynlig og synlig skridsikring af glatte 
gulve, trapper og udendørs våde glatte arealer.

SEPA har specialiseret sig dispensere til 

automatisk påføring af overtrækssko. 

Med en dispenser til 

overtrækssko bliver det nemt,

effektiv og ikke mindst tidsbesparende.
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3 sekunder

2 sekunder

1 sekunder
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Anvendes : 

 Daginstitutioner

 Svømmehaller

 Ejendomsmægler

 Medicinalfabrikker

 Hospitaler

 Laboratorier

SEPA har specialiseret sig dispensere til 

automatisk påføring af overtrækssko. 

Med en dispenser til at påføre 

overtrækssko bliver det nemt,

effektiv og ikke mindst tidsbesparende.

Fælles for SEPA´s kunder er, at vi hjælper vores 
kunder til at opretholde et rent miljø på en nem og 
effektiv måde. Derfor er det vigtigt, at din 
arbejdsplads kan leve op til den standard der 
forventes.

Med hjælp fra SEPA´s produkter kan din virksomhed 
signalere en professionel, nem og effektiv tilgang til 
et rent miljø.

SEPA´s dispensere kan bruges til dine medarbejdere i 
forbindelse med rene produktionsområder hvor 
tidsforbruget med at påføre overtrækssko vil blive 
forkortet samt forenklet.

SEPA er i selskab med Care4Walk, som har alle 
produkter til usynlig og synlig skridsikring af glatte 
gulve, trapper og udendørs våde glatte arealer.
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Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

PE Polyethylen 3300 stk. / pr. ks. 27.300.001 (0,63) 2.090,00

PE Polyethylen 110 stk. / pr. bundt 27.300.011 99,00

VANDTÆT OVERTRÆKSSKO      

– den billige. 3 gram  0,02 mm MY

VANDTÆT OVERTRÆKSKO

- i meget kraftigere kvalitet end PE. 5,5 gram  28 g. pr. m2

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

CPE Polyethylen 3300 stk. / pr. ks. 27.300.002 (0,66) 2.190,00

CPE Polyethylen 110 stk. / pr. bundt 27.300.012 110,00

FILT OVERTRÆKSSKO

- syning i bunden der gør skoen skridsikker. 28 gram pr. m2

FILT OVERTRÆKSSKO

- til tørre overflader, der skal beskyttes. 28 gram pr. m2

SKRIDSIKKER FILT OVERTRÆKSSKO 

- mest populære model til linoleums / vinylgulve. 28 gram pr. m2

KRAFTIG OG EKSTRA SLIDSTÆRK OVERTRÆKSSKO 

- til våde og tørre overflader. 27 gram/ 30 gram pr. m2

SKRIDSIKKER OG VANDTÆT FILT OVERTRÆKSSKO

- god pasform og høj kvalitet. 30 gram skridsikring pr. m2/ 22 gram filt m2

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

Filt Polypropylen 3000 stk. / pr. ks. 27.300.003 (0,69) 2.090,00

Filt Polypropylen 100 stk. / pr. bundt 27.300.013 110,00

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

Filt / syning Polypropylen 3000 stk. / pr. ks. 27.300.004 (0,69) 2.075,00

Filt / syning Polypropylen 100 stk. / pr. bundt 27.300.014 129,00

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

Filt / safe Polypropylen 3000 stk. / pr. ks. 27.300.005 (0,79) 2.390,00

Filt / safe Polypropylen 100 stk. / pr. bundt 27.300.015 139,00

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

Filt / CPE Polyethylen/Kloreret 2100 stk. / pr. ks. 27.300.006 (1,41) 2.970,00

Filt / CPE Polyethylen/Kloreret 70 stk. / pr. bundt 27.300.016 149,00

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

Filt - hvid Polyethylen 2400 stk. / pr. ks. 27.300.007 (1,31) 3.540,00

Filt - hvid Polyethylen 80 stk. / pr. bundt 27.300.017 149,00

Passer til model SEPA 100 & SEPA 200:
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SEPA 100 sko dispenser

Mål Vare nr. Vægt Pris kr. stk.

70 x 32 x 23cm 27.200.002 10 kg. 2.795,00

SEPA 200 sko dispenser

Mål Vare nr. Vægt Pris kr. stk.

74 x 32 x 90cm 27.200.001 21 kg. 4.195,00

SEPA 200 sko dispenser   - udlejning

Antal mdr. Vare nr. Pris kr. stk.

36 27.200.111 129,00

SEPA 100 sko dispenser   - udlejning

Antal mdr. Vare nr. Pris kr. stk.

36 27.200.222 99,00

SEPA 100SEPA 200

SEPA 100 påfører automatisk blå 

overtrækssko på en nem og effektiv måde.

Overtræksskoene påføres let ved at føre 

foden ned i skoen og ind mod dig selv.

SEPA 100 vejer 10 kg, er nem at 

deplacere samt transportere.

SEPA 100 har en kapacitet på ca. 100 stk. 

overtrækssko afhængig af type sko.

SEPA 200 påfører automatisk blå 

overtrækssko på en nem og effektiv måde. 

Overtræksskoene påføres let ved at føre 

foden ned i skoen og ind mod dig selv.

SEPA 200 er med 2 hjul bag på, så 

dispenseren let kan flyttes rundt. 

SEPA 200 har en kapacitet på ca. 200 stk. 

overtrækssko afhængig af type sko.

Frem for at købe her og nu, kan I leje 
Nedestående eksempel lejeafale med fuld service*. 
*som anført i lejeaftalen

Endvidere kan der aftales hvor meget, og hvor tit De ønsker de overtrækssko leveret. 

Så kender I de faste årlige udgifter. Den kan vi regulere år for år – efter aftale.
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Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

PE Polyethylen 4000 stk. / pr. ks. 28.300.004 (0,39) 1.560,00

PE Polyethylen 100 stk. / pr. bundt 28.300.014

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

CPE Polyethylen 4000 stk. / pr. ks. 28.300.005 (0,47) 1.880,00

CPE Polyethylen 100 stk. / pr. bundt 28.300.015

• Nem kasse til transport

• Enten som alu-taske eller i plast.

• Genopfyldes igen og igen

• Plads til ca. 50 stk. sko

• Til vagtfirma

• kørende håndværkere

• Hjemmeplejen

Transportabel  dispenser 
Kompakt og nem lille model til overkommelig pris.

Vægt Vare nr. Pris kr. 1- 6 stk. Pris kr. 7-12 stk.

1,35 kg 28.200.070 338,00 298,00

Anbefales kun i op til str. 42 i sko på de 2 viste modeller

Vægt Vare nr. Pris kr. 1- 6 stk. Pris kr. 7-12 stk.

1,90 kg 28.200.080 378,00 321,00
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Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

PE Polyethylen 5000 stk. / pr. ks. 28.300.001 (0,39) 1.950,00

PE Polyethylen 100 stk. / pr. bundt 28.300.011

VANDTÆT OVERTRÆKSSKO      

– den billige 

VANDTÆT OVERTRÆKSKO        

- kraftigere kvalitet end PE.

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

CPE Polyethylen 5000 stk. / pr. ks. 28.300.002 (0,47) 2.350,00

CPE Polyethylen 110 stk. / pr. bundt 28.300.012

FILT OVERTRÆKSSKO

- til tørre overflader, der skal beskyttes.

Model Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Stk.pris Pris kr.

Filt Polypropylen 3500 stk. / pr. ks. 28.300.003 (0,69) 2.415,00

Filt Polypropylen 100 stk. / pr. bundt 28.300.013

Overtrækssko til model SEPA 90:

Anvendes : 

 Daginstitutioner

 Svømmehaller

 Vandværker

 Ejendomsmægler

 Medicinalfabrikker

 Hospitaler

 Laboratorier

SEPA 90  med behagelig 

støttehåndtag.

Påfører automatisk blå dine 

overtrækssko på en nem og 

effektiv måde. 

Overtræksskoene påføres hurtig 

og let ved at føre foden ned i 

skoen og ind mod dig selv.

SEPA 90 er den helt prisbillige 

model har en kapacitet på ca. 100 

stk. overtrækssko afhængig af 

type sko.

Der findes 3 typer overtrækssko til 

SEPA 90

Kr. 1695.00

SEPA 90 sko dispenser

Mål Vare nr. Vægt Pris kr. stk.

64 x 23 x 92cm 28.200.001 6 kg. 1.695,00

VEJER KUN 6 KG.
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Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Pris kr.

Mikroporøs vinyl 100 stk. 27.400.011 1.395,00

Mikroporøs vinyl 400 stk. 27.400.001 5.180,00
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Overtræksstøvler med vinyl sål

• Luftgennemtrængelig hvid stof af 

mikroporøse ikke-vævede

• Hvid vinyl sål

• Velegnet til alle sko og størrelser

• Veget robust sål og derfor holdbart

• Velegnet til udendørs brug

• Meget god pasform
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Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Pris kr.

PP/CPE chloreret polyethylen 100 stk. 27.400.012 716,00

PP/CPE chloreret polyethylen 300 stk. 27.400.002 1.835,00

Overtræksstøvler med skridsikker sål

• Rivefast og stabil hvid stof af med en belægning af chloreret polyethylen

• Skoen sidder meget sikker, fordi den har stropper .

• Den er ideel til brug i fødevare-og medicinalindustrien eller på hospitaler

• Højde 47 cm.

• Velegnet til udendørs brug

• Meget god pasform

Gennemsigtig overtræksstøvler 

• Stabil og tæt over for fugt.

• God pasform med elastik-kant øverst.

• Skoen er ideel til brug i kød-og fødevareindustrien, men også for

alle andre arbejder i våd og mudder Højde 47 cm.

• God pasform

• Kun 16,6 g.

Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Pris kr.

PE polyethylen  60 MY 100 stk. 27.400.013 318,00

PE polyethylen  60 MY 500 stk. 27.400.003 1.270,00

Skridsikker grå overtræksstøvler 

• Stabil og tæt over for fugt.

• Smudsafvisende 

• Åndbar

• God pasform med elastik-kant øverst.

• Stabil all-round størrelse.

• Højde 39 cm.

• One-size model

Materiale Antal pr. pk. Vare nr. Pris kr.

PP/CPE chloreret polyethylen 100 stk. 27.400.014 635,00

PP/CPE chloreret polyethylen 300 stk. 27.400.004 1.462,00
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For mere 

information 

venligst scan 

QR koden 

med en 

smartphone

2100 Sko overtræk

Dansk 

str. USA str. Størrelse Vare nr.

32-35 2-4 XS 15.400.001

36-38 5-6,5 S 15.400.002

39-42 7-8,5 M 15.400.003

43-44 9-10,5 L 15.400.004

45-47 11-12,5 XL 15.400.005

SKRIDSIKKER

Skoovertræk
• Patenteret SureGripTM skridsikker sål

• Fremragende skridsikker trådmønster

• Speciel gummiblanding

• Fremragende greb, gennem hele brugsperioden

• Skridsikker værdi SRC

• Fuld tildækning af skoen, sikrer en tør bund inden i.

• Resistent mod kulstof hybrider, animalske fedtstoffer,

vegetabilske olier og de fleste kemikalier

• Kan vaskes hygiejnisk eller i maskine op til 40◦C

• Kan genbruges

• Afsmitningsfri sål

• Farve: Sort

Model 2100 Skoovertræk
Skridsikker – til besøgende eller midlertidig 

langvarende arbejdsopgaver

169.00
Kr.
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Til hurtige opgaver

SUREGRIP

Anvendelsesområder:
• Ideel til besøgende, 

• ved små mindre varende 

opgaver over nogle timer

i glatte områder
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Anerkendt af Fødevarestyrelsen, samt 
Miljøstyrelsen som IKKE skadeligt 
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Glatte gulve er den største enkeltstående årsag til 
faldulykker og øget omkostninger til erstatninger.

CARE4WALK har løsningen til skridsikring af glatte 
gulve, hver enten det er våde glatte overflader eller 
tørre glatte overflade – den er usynlig.

Vores største succes er uden tvivl at kunne skridsikre 
våde glatte gulve, i sådan en grad at de er mere 
skridsikre våde, end når de er tørre.

Ca. 34 % af arbejdsulykker 

er fald og snubleulykker –
primært som følge af manglende 
sikkerhed på bl.a. afmærkning, 
skridsikring af trapper og 
gangarealer

Vi laver gerne en gratis 

demonstration på Jeres gulv.

FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG
INFORMATION VEDR.  DIN OPGAVE
- Ring til os 
- Mail      info@care4walk.dk

70 70 27 99
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EPOXY GULVE / BETON GULVE
UDE & INDE

Vores egen skridsikring til epoxy gulve.

Den optimale løsning når gulvet er glat

I f.eks. varemodtagelsen.

Kan også benyttes på glatte gulve med 

grov overflade.

Egenskaber:
• Giver stor øget tryghed med mere skridsikre gulve

• Holdbar fra 2 - 5 år – betinget af trafik.

• Også til malede gulve i storkøkken

• Kræver ingen efterbehandling overhovedet.

• Anerkendt af arbejdstilsynet

• 100 m2 påføres på ca. 2 -4 timer.

• Kan betrædes med det samme- minimal tørretid.

Areal Vare nr. Pris kr. pr. m2

Op til 30 m2 32.000.201 189,00**

31 til 150 m2 32.000.202 189,00

Over 150 m2 32.000.203 179,00

Skridsikker

overflade

R9 - R13

VINYL; LAMINAT; LINOLEUM.

Denne skridsikring føres i en blank 

skinnende udgave, samt en naturlig 

mat. Kan påføres både ude og inde.

Benyttes på skoler og institutioner, 

samt på glatte laminatgulve med 

trælook. 

Egenskaber:
• Gulvet bliver flot overfladen og den triste 

forvaskede look forsvinder

• Holdbar op til 1 - 2 år – betinget af trafik og 

rengøring.

• Kræver ingen efterbehandling.

• Kan udføres som serviceaftale med årligt 

eftersyn.

• Tørretid – ca. 2 timer

Areal Vare nr. Pris kr. pr. m2

Op til 30 m2 32.000.301 189,00**

31 til 150 m2 32.000.302 179,00

Over 150 m2 32.000.303 169,00

**Mindre tillæg for opstart**Mindre tillæg for opstart
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FLISER, BETON; TERRAZZO mv
UDE & INDE.

Det mest anvendte til både udendørs

og indendørs brug. 

Benyttes i centre, svømmehal, entré,

køkken og storkantiner samt 

omklædningsrum med bad.

Udendørs glatte trapper.

Egenskaber:
• Renser de mørke fuger på og bliver 

rengøringsvenligt

• Holdbar fra 3 - 8 år – betinget af trafik med kun 1´

behandling

• Maksimal skridsikring efter skala / R 13

• Kræver ingen efterbehandling overhovedet.

• Yderst god til at fjerne snavs og skidt

• Anerkendt af arbejdstilsynet

• 100 m2 påføres på ca. 2 timer.

• Kan betrædes med det samme- minimal tørretid.

Våde glatte trapper & gulve 

skridsikres usynligt

179.00
Fra Kr.

Pr. m2

BLANK MARMOR.

Denne skridsikring gør gulve/trappe 

mere skridsikker og efterladet gulvet 

med en flot blank glans. 

Kan påføres både ude og inde.

Egenskaber:
• Gulvet bliver flot blank.

• Holdbar op til 1 - 3 år – betinget af trafik.

• Kræver ingen efterbehandling overhovedet.

• Kan udføres som serviceaftale med årligt eftersyn.

• Tørretid – 1 - 3 timer

Vi laver gerne en gratis 

demonstration på Jeres gulv.

**Mindre tillæg for opstart**Mindre tillæg for opstart

Areal Vare nr. Pris kr. pr. m2

Op til 30 m2 32.000.001 189,00**

31 til 150 m2 32.000.002 189,00

Over 150 m2 32.000.003 179,00

Areal Vare nr. Pris kr. pr. m2

Op til 30 m2 32.000.101 189,00**

31 til 150 m2 32.000.102 179,00

Over 150 m2 32.000.103 169,00

Skridsikker

overflade

R9 - R13



Skridsikring er endnu ikke lovpligtig i Danmark,

men der arbejdes på det via EU Arbejdsmiljøagentur.

I Norge, England, Irland & USA er det lovpligtigt på 

offentlige områder og arbejdspladser.

Det er usynlig

Det holder typisk 3 - 5 år* 

*afhængig af trafik og underlag

Gulvet bliver rengøringsvenligt

Anerkendt af Arbejdstilsynet

Ingen miljøadvarsels-mærker på produkterne

Giver stor øget tryghed og effektivitet blandt ansatte

Blot 20 m2 skridsikring er billigere, end at undvære en 

medarbejder der skal sygemeldes som følge af uheld. 

Både inden- og udendørs

Certificeret og godkendt

Nedenstående link omhandler lovgivning på området,

der specifikt omhandler skridsikre gulve og snubleulykker. 

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning 

om faldrisiko på gulv

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-

vejledninger-mv/arbejdsstedets-

indretning/a-1-6-faldrisiko-pa-gulv.aspx

Industriens Arbejdsmiljøråd har lavet 

en kampagne om fald og snublen se 

deres pjece her

http://www.ibar.dk/~/media/Industrien/A

ndre/Fald%20og%20snublen/Pjece_we

b.pdf

FAKTA OM SKRIDSIKRING:

Hæmmer bakterievækst

Det europæiske arbejdsmiljøagentur 

har lavet en række film med en 

gennemgående figur, der hedder 

NAPO, en af dem handler om fald og 

snublen.

http://www.napofilm.net/da/napos-films
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Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til
brusekabine, svømmebad, omklædning med let 
og bar-fods trafik.

- Behageligt at gå på.

Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til
Flisegulve, feks. Køkken, kantine, glatte ramper, 
Malede gulve(epoxy).

Benyttes også på trapper i afmærkede felter efter
ønske.  Kan anvendes udendørs på glatte områder

HVERT ÅR ER MANGE MENNESKER 

INVOLERET I FALDULYKKER 

SOM FØLGE AF GLATTE UNDERLAG !

SIKKERHED,

SLIDSTÆRK 

OG CERTIFICERET.
Grip anti-slip er den skridsikker belægning, der er mest testet og certificeret. 

69



Certified safety for all slippery bath, floor and workplace surfaces.

GLAT
GULV

• TÜV Rheinland Certificate 60024739

• Tested by EMPA in accordance with the bfu regulation 9729:2007

• For highly slip-proof floor coverings (barefoot area);

• EMPA test report 451829 of 23.03.2009.

• Anti-slip in accordance with DIN 51097 Class C

• GriP AntiSlip® Bathroom with bfu-safety sign.

• TNO-tested

• NF EN 263 recommendation

• Certificate USA (ASTM), Italy (Centro Ceramico), Microbiological report

GRIP  ANTISLIP® -

ER SIKKERHEDS-CERTIFICERET

SKRIDSIKRING

Herunder er en liste over de individuelle certifikater.
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• Plejehjem og klinikker, 

• Køkken / Kantiner

• Områder for handicappede

• Offentlige og kommunale områder 

• I indkøbscentre ved 

indgangspartier; på trapper, 

ramper, terrasser.

• I industrielle omgivelser, hvor ikke 

kun vand, men også olie og fedt 

kan skabe farlige situationer.

Grip Anti Slip ® certificeret anti-slip 

behandling sørger for sikkerheden 

på alle flader og i alle miljøer. 
Sikker gang med Anti Slip ® hvor sikkerhed, 

æstetik og bæredygtighed er vigtigt 

Den granulære, vand-baseret, transparente 

overflade er biologisk nedbrydeligt og skader ikke 

den underliggende overflade.

GRIP Antislip ® kan bruges overalt, hvor det er 

vigtigt at undgå risikoen for at glide og falde:

Hvis det er nødvendigt, kan det endda blive fjernet 

igen. 

FÅ UDFØRT SKRIDSIKRING MED GRIP Anti slip 
Nedenstående priser er retningsvisende incl. grundvask 

af gulve samt montering. 

Vi kommer gerne og fremviser prøver.

STÆRK eller MELLEM   GriP Antislip

Areal Vare nr. Pris kr. pr. m2

Op til 20 m2 31.000.420 438,00 **

21 til 50 m2 31.000.450 372,00

Over 50 m2 31.000.451 354,00
**Mindre tillæg for opstart
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Grip Anti Slip ® gulv med grove korn er den rigtige løsning til 

glat overflade af f.eks. Natursten, træ, metal, glas eller blanke 

flisebelægninger. 

Hvis det er nødvendigt, kan det endda blive fjernet igen.

F.eks, flotte indgangspartier og entré området, trapper, 

terrasser, altaner, handicapramper, indkøbscenter, 

svømmehaller, skibe, sejlbåde og meget mere. 

. • Skridsikker sikkerhedsklasse: C/R11 

• Grov korn til områder med slid med sko 

• Easy-vedligeholdelse - kan let rengøres med normale gulv rengøringsmidler, 

• Tåler højtryksrensere (hold 60 cm sikkerhedsafstand!)

• Aftageligt - Grip Antislip ® ikke beskadiger gulvet. 

• Belægningen kan fjernes med greb antislip ® remover 

• 2 års garanti på vedhæftning

• Testet af EMPA ifølge BFU 9729:2007 regler for

gulve med forbedret skridsikkerhed 

(barfodet  områder); EMPA - rapport 451 829 fra 23.03.2009

• GRIP skridsikker ® gulv Certifikater:

TUV / ASTM DIN 51130 klasse R11 certificering

Bestil  på tlf : 70 70 27 99    » www.care4Walk.dk    Se side 57 for bestillingsskema
Priser er excl. moms og leveringsomkostninger72



MELLEM  GriP Antislip

Areal Vare nr. Pris kr.

Ca 1,2 m2 31.000.101 758,00

Ca. 5,0 m2 31.000.102 1.445,00

GRIP Antislip er en 

farveløs, miljøvenlig, 

vandbaseret, 2-

komponentsbelægning. 

Nem montere selv. 

Grip antislip leveres i en lille boks, der 

indeholder alle de dele, du har brug 

for sikkert at montere den ønskede 

skridsikring

– selv hansker, svamp , 

afmærknings-tape, mv., ligger i 

kassen. 

Der er en klar og præcis instruktion, 

der føre dig igennem - trin for trin. 

Enkelt & nemt.

Model: STÆRK
Skridsikker GriP AntiSlip® behandling til
Flisegulve, feks. Køkken, kantine, glatte ramper, 
Malede gulve(epoxy).

Benyttes også på trapper i afmærkede felter efter
ønske.  Kan anvendes udendørs på glatte områder

Model:  MELLEM
Skridsikker GriP AntiSlip®  behandling til
brusekabine, svømmebad, omklædning med let 
og bar-fods trafik.

- Behageligt at gå på.

Skridsikker GriP AntiSlip® fåes i 2 varianter – Se billeder på side 7 

GØR DET SELV - kit

STÆRK  GriP Antislip

Areal Vare nr. Pris kr.

Ca 1,2 m2 31.000.201 798,00

Ca. 5,0 m2 31.000.202 1.545,00
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R Kande med tud
• Rengøringsvenlig

• Rustfri stål

• Sikrer at alt flydende

hældes præcis & enkelt.

Stålbørste
• Ståltråds børste til at fjerne

groft snavs inden montage

af tape og afmærkning 

monteres.

Kraftig Blandespand
• Ideel til at blande produkter

til reparation af cement

• Stærk og solidt greb.

Kraftigt rulleskaft  
• Sikrer en god og ligelig

fordeling af gulvmaling

Gulvrulle sæt
• Sæt med 2 ruller og skaft 

• Ideel til større områder

• Sikrer perfekt og lige 

fordeling

Udskiftelig mikrofiber

malerulle
• Let at montere

• Let at rengøre

Gummiskraber til 

påføring
• Ideel til fordeling af maling

ved større områder.

Blandespand
• Perfekt sammen med 

maler/gulvrulle.

Stålskovl
• Solid konstruktion med

opbukkede kanter for 

mindre spild

Linie-ske
• Stærk ske for præcision

og afkantning.

Glittebræt i stål
• Stærk skaft, der sikre god 

og ensartet arbejdsgang.

Blandingsmurske
• Passer ideelt til at blanding

i spand

Skraber med langt

skaft samt skraberblade
• Gør det nemt at fjerne 

gammelt tape 

• Let at udskifte knivblade

Malertape
• Malertape til afmærkning

ved gulvreperationer.

• God hæftning sikrer rene og

lige kanter

Engangshandsker
• Ikke-allergifremkaldende

• Hurtig og praktisk

• Slip for kontakt med 

kemiske maling og stoffer

3M Filter maske mod 

opløsningsmidler 4255
• Åndedrætsværn mod 

dampe og partikelstøv.

• Skal bruges ved påføring af 

Epoxy gulv

1 2 3 4

9 10 11 12

17 18 19 20

24 25 26 27
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TIL-

BEHØR

75Priser er plus moms og leveringsomkostninger

2“ Pensel
• Penslen til de afsluttende

kanter og hjørner

5“ Pensel
• Penslen til den bredde

udgave, f.eks. til skridsikker

afstribning – se side 21

Rulle og bakke
• Nem færdigpakke til

mindre opgaver

Kornspreder
• Sikrer præcis fordeling af

korn ved skridsikker maling

Udskiftelig mikrofiber

malerulle
• Let at montere

• Kan vaskes for genbrug

Fugelim på tube
• Meget stærk hæftning

• Tørrer hurtigt

Fuge pistol
• Ideel til det præcise arbejde

hvor der skal fugelimes

Kraftig multi mixer
• Anvendelig til at blande

cement og maling

• Passer til de fleste boremaskiner

Pigrulle
• Stærke lige pigge til luftning,

med kraftigdækkende maling  

• Fjerner hurtigt alle lufthuller

Gulvrensning
• Miljøvenlig gulv rens

• Afvaskning af gulve inden

påføring af tape.

• Ikke-farligt

• Perfekt til affedtning af gulve

Teleskopstang
• Samling med både gevind

og tap

• Justerbar i størrelser, til alle

brugere

Malingsfjerner
• Miljøvenlig effektiv 

malingsfjerner på gulve.

• Godt dække på alle 

overflader

•Hurtigt virkende

Nr. Vare nr.

Pris kr. 

stk.

1. Kande med tud, 1 liter 16.100.001 91,00

2. Stålbørste med træ skaft 16.100.002 23,00

3. 15 liter Kraftig blandespand 16.100.003 57,00

4. 9“ Kraftigt rullehåndtag 16.200.002 79,00

5. 9“ Udskiftelig malerulle i mikrofiber 16.200.003 34,00

6. 2“ Pensel 16.200.004 23,00

7. 5“ Pensel 16.200.005 61,00

8. 9“ Malerulle & Bakke 16.200.006 74,00

9. Gulv rulle, sæt m.2 ruller, ramme,  håndtag 16.200.007 283,00

10. 12“ Udskiftelig malerulle i mikrofiber 16.200.008 74,00

11. 24“ Gummiskraber til påføring 16.200.009 136,00

12. 14 liter Blandespand 16.200.010 62,00

13. Kornspreder 16.220.004 45,00

14. Struktur lim 16.520.001 74,00

15. Fugepistol 16.520.002 43,00

16. Kraftig multi mixer 600 x 100 mm 16.700.001 91,00

17. Stålskovl 16.700.002 34,00

18. 6“ linieske 16.700.003 23,00

19. 280 x 120 mm  - i stål, med takket kant 16.700.004 65,00

20. Mureske til blanding 16.700.014 45,00

21. 7“ Pigrulle 16.700.005 164,00

22. Teleskopstang i aluminium 16.700.006 96,00

23. 6“ Kraftig skraber med langt skaft 16.700.007 113,00

24. 6“ Kraftige skrabeblade (5 i en pakke) 16.700.008 54,00

25. Malertape 50 mm x 50 m 16.700.009 28,00

26. Engangshandsker, vinyl - boks m. 100 stk 16.700.010 68,00

27. 3M Filter maske mod opløsningsmidler 16.700.011 261,00

28. 5 L Miljøvenlig gulv rens 16.700.012 340,00

29. 1 L miljøvenlig malingsfjerner 16.700.013 221,00
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Vi laver gerne en gratis 

demonstration på Jeres gulv.

Ca. 34 % af arbejdsulykker 

er fald og snubleulykker –
primært som følge af manglende 
sikkerhed på bl.a. afmærkning, 
skridsikring af trapper og 
gangarealer

Opret en serviceaftale 

til en fast pris pr. måned, ½ årligt eller pr. år. 

Den indeholder forebyggende vores serviceeftersyn af Jeres 

gulve og trapper indenfor aftalte områder.

Størstedelen af arbejdsulykker sker, som følge 

af manglende sikkerhed på gulve og trapper. 

• Serviceeftersyn

• Rapport om kritiske områder, der påvirker sikkerheden

• Giver større trivsel og øget produktivitet

• Besparelse på fravær og omkostninger ved ulykker

• Prisoverslag med materialeforbrug til accept.

• Reparation

• Tilkaldeservice

Care4Walk sparer jeres medarbejder ved både at holde 

sikkerheden i top, samt at alle møder friskt på arbejde  - uden 

at snuble – pga. banale sikkerhedsfejl.

Med serviceydelse følger en aftale om montage eller 

reparation med vores anerkendte kvalitetsprodukter samt 

garanti på udført arbejde. 

70 70 27 99
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FÅ HJÆLP, RÅDGIVNING, TILBUD OG
INFORMATION VEDR.  DIN OPGAVE

- Ring til os i dag:

- Mail:      info@care4walk.dk



Priser er plus moms og leveringsomkostninger

Bestillingsskema
Scan siden ind og sendt til E-mail: info@care4walk.dk

Faktura adresse Kunde nr. / Tlf.

Virksomhed CVR Nr.

For/Efternavn

Adresse 1

Adresse 2

Postnummer                                            By

Telefon Rekvisition nr.

E-mail EAN nr.

Leveringsadresse

Virksomhed

For/Efternavn

Adresse

Postnummer/By

Dato/Underskrift/Virksomhedsstempel
Bestilling

Vare nummer Vare beskrivelse Mål/Størrelse Farve Mængde Pris kr.

LEVERING

Alle ordre leveres af PostNord.  Vi leverer til hele Skandinavien; Danmark, Sverige, Norge samt - Grønland

LEVERINGS PRISER
(Gældende for levering i Danmark/DK  Incl. Bornholm)

Pakker Paller (Alt i spande afsendes på ½ eller 1/1 ).

Kr. 79,00 for    1 - 10 kg. For 1/2 palle  – pris oplyses ved bestilling

Kr. 89,00 for  11 – 20 kg. For 1/1 palle. – pris oplyses ved bestilling

Kr. 99,00 for   21 – 30 kg.

Ved mix a farligt gods og ikke-farligt gods, gælder takster for farligt gods. Alle priser plus moms. 

Leveringsomkostninger til EU/øvrige Skandinavien på anmodning.

Ved bestilling fremsendes ordrebekræftelse med leveringstid..

Betaling er 14 dage netto for faste kunder.

Vi forbeholder os ret til at kræve forudbetaling.

Bestilling kun med gyldig CVR nr.

77

mailto:info@care4walk.dk


Fra Kr. 204.00

m2 SKRIDSIKKER TAPE

Advarsel om fare
Opmærkning af farlige områder og 

skridsikker på samme tid

Mere information, se side 34-35

Head of sales and marketing in Scandinavia    

Care4Walk / SEPA  

Vassingerød vej 89 B   3540 Lynge 

Denmark

CVR. Nr. 3580 6954

Tlf. +45 70 70 27 99 

– Mail: info@care4walk.dk
– Se mere på www.sepa.dk &   www.care4walk.dk

Der tages forbehold for tryk/tastefejl. Alle priser er excl. moms og levering. Alle handels og forretningsbetingelser er tilgængelig hjemmesiden www.care4walk.dk

Udførelse af skridsikring samt serviceaftale henvises dertil garantibestemmelser på vores hjemmeside. Priserne kan rettes uden varsel, som følge af valuta eller leverandørændringer.

Alle rettigheder er forbeholdt Care4Walk IVS. Det er ikke tilladt at benytte materialet helt eller delvis til andre formål. Nærværende katalog er gældende for Danmark. 

For Norge, Sverige, Finland og øvrige Skandinavien, henvises kontakt til Care4Walk i Danmark.

2-KOMPONENT MØRTEL
SE MERE PÅ SIDE  4-5

Til reparation af cement- og stengulv 

inde- og ude områder med tung trafik.

Med Sikkerhed … Let Gjort!
Reparationssæt til beton

10 kg

Fra455.00

http://www.sepa.dk/
http://www.care4walk.dk/
http://www.care4walk.dk/

