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1042 PB

1052 PB

1842 PB

1042 PB

1842 PB
LBradors arbetsbyxor är försedda med stretchpaneler som ger sköna, smidiga och
extremt slitstarka byxor. Byxorna har förböjda knän för bättre passform och flexibilitet.
De är nedläggningsbara med 5 cm. Se info på sida 8.
Material och gramvikt: 65% polyester, 35% bomull. 325 g/m². (1842 PB 245 g/m².)

Version 1:2021

En byxa försedd med stretchpaneler som ger sköna, smidiga och extremt slitstarka byxor. Passformen har finslipats för att ge en ännu bättre känsla, hängfickorna har fått större rymd och ventilation på insidan av låren har lagts till för
att ge en svalare byxa.
Fickor och hållare: Två hängfickor med ID-korthållare på höger sida och två
framfickor. Infällda stolpfickor bak. Knäskyddsficka i två höjder. Tumstocksficka.
Benficka med dragkedja, invändig telefonficka och utvändig vinklad
telefonficka försedd med magnetlås.
WorkMove byxor med stretchpaneler för att ge sköna, smidiga, svala och slitstarka byxor samtidigt som den tillgodoser behovet för arbete på lager, industri,
service och montering. En ultimat industribyxa i premiumkvalitet.
Fickor och hållare: Två framfickor. Infällda stolpfickor bak. Höger ben med
knivhållare och tumstocksficka med pennfickor. Benficka med dragkedja,
invändig telefonficka och utvändig telefonficka försedd med magnetlås.

ARBETSBYXOR

1052 PB

Byxorna är inspirerade av outdoorbranschens följsamma och slitstarka modeller. Byxan är smidig, sval och slitstark med rätt fickor och detaljer med stretchkevlar över knä, stretch i frontpartiet och baksida knä samt vader
Fickor och hållare: Två hängfickor, fyra framfickor och två bakfickor.
Knäskyddsficka i två höjder, tumstocksficka, benficka med dragkedja,
in- och utvändig telefonficka samt ID-korthållare på höger hängficka.

Byxorna finns även i damstorlekar och fler färger
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T-SHIRT 600B

Version 1:2021

• Plagget är framtaget tillsammans med CLN
Athletics och passar lika bra på jobbet som till
högintensiv sport såsom Cross-Fit.
• T-shirt tillverkat i ett slitstarkt bambutyg.
• Materialet har temperaturreglerande och
fuktavvisande egenskaper, som håller dig sval
genom hela dagen.
• Fibern i materialet har värmereglerande egenskaper och gör plagget utmärkt till varierande
arbetsuppgifter.
• Kroppsnära och bekväm passform.
• Elastiskt band i ärmslut för bästa komfort och
passform.
• Material och gramvikt: 46% Bambu, 49% Bomull,
5% Lycra, 160 g/m².
• Finns i färgerna: marin och grå.

SWEATSHIRT 6032PB

• Plagget är framtaget tillsammans med CLN
Athletics och passar lika bra på jobbet som till
högintensiv sport såsom Cross-Fit.
• Tröja i mjuk och behaglig bomulls- och
polyesterkvalitet.
• Avslappnad passform för skön komfort och
maximal rörelsefrihet.
• Oborstad insida för extra komfort.
• Ribbad halsringning samt ärmar med tekniskt
avslut.
• Material och gramvikt: 80% Bomull / 20% Polyester, 300 g/m²
• Finns i färgerna: grå.

ZIP-TRÖJA L.BRADOR 6033PB

• Plagget är framtaget tillsammans med CLN
Athletics och passar lika bra på jobbet som till
högintensiv sport såsom Cross-Fit.
• Tillverkad i mjuk och behaglig bomulls- och
polyesterkvalitet.
• Oborstad insida för extra komfort.
• Extra hög krage som känns skön och behaglig.
• Tröjan har en modern passform.
• Ärmavslut med elastiskt band
• Fast justerbar huva.
• Fickor och hållare: En bröstficka och två sidfickor.
• Material och gramvikt: 80% Bomull / 20% Polyester, 300 g/m²
• Finns i färgerna: grå.
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T-SHIRT & TRÖJOR

• Enzymbehandlad och förtvättad för en
skönare känsla.
• Rundstickad utan sidsömmar.
• Lycra i halsribb för en behaglig känsla.
• Material och gramvikt: 100% bomull. 180 g/m².
• Finns i färgerna: svart, marin, grå och vit.

T-SHIRT 6030BV
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BYXA 117PB

•
•
•
•

Bra ventilation för maximal fukttransport.
Snabbtorkande.
Kroppsnära passform med viss stretch.
Reflexerna är följsamma, ger viss stretch och har bra andasegenskaper
samt har högre hållbarhet då de står emot nötning bättre vid tvätt.
• Material och gramvikt: 100% polyester. 3M-reflex. 150 g/m².
• Certifierad enligt: EN 20471, klass 2.
• Finns i färgerna: gul, orange

•
•
•
•

EGENSKAPER:
• Hi-Vis certifierad
• Hög synbarhet
• Max antal tvättar: 50
• Spikfickor
• Stretch
• Vattenavvisande
FINNS ÄVEN I ORANGE

Version 1:2021

T-SHIRT 6111P

Tunn tröja med bra ventilation och fukttransport.
Snabbtorkande material.
Kroppsnära passform med viss stretch.
FlexiComb™; reflexer med hög hållbarhet och med innovativ design
som gör plagget följsamt och skönt att använda.
• Certifierad enligt: EN ISO 20471, klass 1
• Material och gramvikt: 100% polyester. 150 g/m².
• Finns i färgerna: gul, orange

•
•
•
•

T-SHIRT 6121P

VARSELKLÄDER

En Hi-Vis certifierad byxa i premiumsegmentet. En av marknadens mest
följsamma och slitstarka arbetsbyxa. Med stretchkevlar över knä och
stretch i fronten för ökad rörlighet
samt utanpåliggande bakfickor för
att göra modellen passande för fler
yrkesgrupper. Det smuts- och oljeavstötande tyget håller byxan renare
och därmed behålls hög synbarhet
på ett bra sätt och det gör även byxan
mer lättvättad.

Fickor och hållare: Två hängfickor, fyra framfickor och två bakfickor.
Knäskyddsficka i två höjder, tumstocksficka, benficka med dragkedja och
in- och utvändig telefonficka samt ID-korthållare på höger hängficka.
Material och gramvikt: 80% polyester, 20% bomull. 310 g/m². 3M-reflex
Certifierad enligt: EN 471, klass 2 och uppdaterat till EN ISO 20471, klass 2.

T-SHIRT 413P

Tunn tröja med bra ventilation och fukttransport.
Snabbtorkande material
Kroppsnära passform med viss stretch.
FlexiComb™; reflexer med hög hållbarhet och med innovativ design
som gör plagget följsamt och skönt att använda.
• Certifierad enligt: EN ISO 20471, XS-S Klass 2, M-> Klass 3.
• Material och gramvikt: 100% polyester. 150 g/m².
• Finns i färgerna: gul, orange
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SOFTSHELLJACKA 2003P HI-VIS

STORLEKSGUIDE
HITTA RÄTT STORLEK

DAM

BARN

Ta mått iklädd underkläder. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på
att hålla måttbandet sträckt när du mäter, utan att dra i det. Mät enligt
anvisningar nedan och jämför dina mått mot rätt tabell. Alla mått i
tabellen är kroppsmått.

Ta mått iklädd underkläder. Mät med hjälp av
ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet
sträckt när du mäter, utan att dra i det. Mät
enligt anvisningar nedan och jämför dina mått
mot rätt tabell. Alla mått i tabellen är
kroppsmått.

Ta mått iklädd underkläder. Mät med hjälp av
ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet
sträckt när du mäter, utan att dra i det. Mät
enligt anvisningar nedan och jämför dina mått
mot rätt tabell. Alla mått i tabellen är
kroppsmått.

I polyester med bra ventilation och fukttransport.

• Kroppsnära passform med viss stretch.
• Insida i mjuk fleece.
• Hög krage för att värma både nacke, hals och haka.
• Mudd i nederkant och ärmslut.
A Bröstvidd: Mät över bröstets bredaste
ställe.
• Reflexerna
är följsamma, ger viss stretch och har bra anB Midjevidd: Mät i höjd med naveln.
dasegenskaper
samt har högre hållbarhet då de står emot
C Stussvidd: Mät över stussens bredaste ställe.
D Innerbenslängd: Mät på insidannötning
benet, från gren till
golv.
bättre
vid tvätt.

Benlängden går att förlänga på många av våra byxor.
Se nedan instruktion.

C-FIGUR Normal innerbenslängd
XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Benlängden går att förlänga på många av våra byxor.
Se nedan instruktion.

A Bystvidd: Mät över bystens största punkt.
B Midjevidd: Midjan ska mätas där du är som smalast.
C Höftvidd: Mät över höftbenen, ca 10 cm ner från midjan.
D Stussvidd: Mät över stussens bredaste ställe, ca 20 cm ner från midjan.
E Innerbenslängd: Mät på insidan benet, från gren till golv.

A Bystvidd: Mät över bystens största punkt.
B Midjevidd: Midjan ska mätas där du är som smalast.
C Stussvidd: Mät över stussens bredaste ställe, ca 20 cm ner från midjan.
D Innerbenslängd: Mät på insidan benet, från gren till golv.

Benlängden går att förlänga på många av våra byxor.
Se nedan instruktion.

4XL

5XL

S
36

M
38

L
40

XL
42

Storlek

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

C68

Storlek

44

48

A Bröstvidd cm

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

A Bystvidd cm

82

84

88

92

96

100

100

A Bröstvidd cm

B Midjevidd cm

76-79

80-83

84-87

88-91

92-96

97-101

102-107

108-113

114-119

120-125

126-131

132-137

138-143

144-149

150-155

B Midjevidd cm

67

69

72

76

80

84

84

B Midjevidd cm

C Stussvidd cm

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

138

142

146

150

C Höftvidd cm

84

86

89

92

95

99

99

C Stussvidd cm

D Innerbenslängd cm

80

80

82

82

82

82

84

84

84

84

84

84

84

84

84

D Stussvidd cm

91

93

96

99

102

106

106

D Innerbenslängd cm

E Innerbenslängd cm

80

80

80

80

80

80

80

Storlek

D84

D88

D92

D96 D100** D104

D108

D112

D116

D120

A Bröstvidd cm

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

B Midjevidd cm

78-81

82-85

86-89

90-93

94-97

98-102

103-107

108-113

114-119

120-125

C Stussvidd cm

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

D Innerbenslängd cm

74

76

76

78

78

78

78

80

80

80

JUSTERBAR BENLÄNGD

En bröstficka
med stropp för ID-kort
134/140 146/152
samt två sidfickor.
Material och gramvikt: 100% polyester.
3M-reflex. 240 g/m².
Certifierad enligt: EN ISO 20471, klass 3.

Centilong

XXL

XS
34

D-FIGUR Kort innerbenslängd

Finns även i orange

98/104 110/116 122/128

Ålder *

3-4 år

5-6 år

7-8 år

9-10 år

11-12 år

56

59

64

70

76

53

57

60

63

69

59

63

68

74

80

44

51

58

65

71

REGNSTÄLL 2211PU HI-VIS

MÖSSOR

Många av våra byxor går att förlänga.
Det enda du behöver göra är att ta bort
sömmen och vika ned. Se katalog eller
hemsida för hur mycket varje
förlängningsbar modell går att lägga ned.
Ta bort sömmen med en sprättare och vik ned!

Huvudmått i cm

Ålder *

52 – 54

2-9 år

56 – 58

9-12 år

Mjuk Softshell i fyrvägsstretch ger ett bekvämt
plagg med bra stretchegenskaper.
• Vattenavvisande och vindtät med bra andasegenskaper.
• Förlängd rygg.
• Innermaterial i mjuk stretch trikå.
• Elastiska ärmslut och nederkant.
• Två framfickor och en bröstficka.
• Hälla för ID-korts hållare.
• En bröstficka och två sidfickor.
• Stropp för ID-kort i höger bröstficka.
• 92% polyester, 8% elestan. 230 g/m².

Överensstämmer med EN ISO 20471,
Klass 2 för XS-S. EN ISO 20471 Klass 3 för M->.

Regnset med både regnjacka och regnbyxa i smidig förpackning.
• Polyuretanbelagd polyesterjersey för en torr känsla.
• Lätt och smidigt material med behaglig stretch för hög komfort.
• Frontslå skyddar dragkedjan mot slitage och ger bra vindskydd.
• Jacka har reglerbart ärmavslut och ventilation i armhåla.
• Fast huva för extra funktion.
• Regnbyxa med resår i midja och benavslut med tryckknappar.

* Ålder är endast vägledande.
För att vara säker på att du hittar rätt storlek rekommenderas att du mäter enligt ovan.

Version 1:2021

Finns även i svart, dvs ej varsel

Två sidfickor med lock med ID-kortsficka under höger ficklock.
65% Polyester, 35% PU, 170 g/m². Överensstämmer med EN ISO
20471:2013 klass 3, EN 343:2003+ A1:2007, klass 3,1.

VARSELKLÄDER

HERR

SWEATSHIRT 416P

Vår erfarenhet säger att tryck av arbetskläder ibland kan upplevas som
mer komplicerat än det behöver vara.

TRYCK

Vi vill inte krångla till det med schablon,
vektoriserade loggor, minimumantal osv.
Har ni ingen tryckbar logga eller behöver ändra en befintlig så hjälper
våra proffsiga och kommunikativa samarbetspartner till med detta.
Vi har tillsammans med l.Brador valt ut ett grundsortiment som passar för saneringsteknikerns
tuffa arbetsförhållanden och höga krav på märkning, kvalité och hållbarhet.
Hittar ni inte det ni söker i katalogen? Vi har tillgång till ett mycket större sortiment som vi är
övertygade ska passa efter era önskemål och behov. Säg bara till så hjälper vi er.
Version 1:2021

Undrar ni över något eller vill ha en prislista?
Fråga oss eller maila tryck@abtsweden.se
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SKYDDSHJÄLM UVEX PHEOS S-KR IES
• Tre inställbara ventilationsöppningar släpper in luft och bidrar till
temperaturregleringen
• Pannlampsfäste
• Kortare brätte ger bredare synfält uppåt och mer rörelsefrihet
• Rattjustering
• Euroslotadaptrar (30 mm) för montering av hörselskydd
• Inställningsområde: 52-61 cm. Vikt 441 gram
• Levereras med 4-punkts hakband
• Levereras med Skyddsglasögon UVEX 9192 Pheos
• Finns i färgerna: Vit, Blå, Svart, Gul, Orange, Grön, Röd och Grå
• Överensstämmer med EN 397.

SKYDDSHJÄLM KASK PLASMA AQ
• Ytterskal av PP Polypropylen
• Innerskal av HD Polystyren
• Huvudband av mjuk PA (Nylon)
• Vikt 390 g (exkl. visir och hörselskydd)
• Justerbar storlek 51-63 cm
• Levereras med 4-punkts hakrem
• 754000001, ADAPTER BAJONET WAC00003, behövs för montering
av hörselkåpor
• Finns i färgerna: Vit, Blå, Svart, Gul, Orange, Grön, Röd och Royalblå
• Visir finns som tillval
• Överensstämmer med EN 397.
Version 1:2021

Bekväm, modern och lätt skyddshjälm med integrerade klickfästen för snabb montering av tillbehör. De tolv
lufthålen ger en effektiv ventilation för en behaglig arbetsmiljö. Hjälmen är certifierad både för bygg/industri
och som klätterhjälm så den lämpar sig både för arbete på mark och arbete på hög höjd.

VISIR OCH VISIRSKYDD FINNS SOM TILLVAL
• Smarta klickfästen för pannlampa, hörselskydd, visir, visirskydd och nackskydd, inga skruvar eller
adaptrar behövs.
• Huvudband ställbart i höjdled för att bättre passa fler huvudformer, speciellt utvecklat för att
fungera tillsammans med hörselskydd
• Rattjustering för smidig justering av storlek, passar XS-XXL (53-63cm).
• Levereras med två olika fyrpunkt-hakband för möjligheten att växla mellan EN 397 (bygg/industri)
och EN 12492 (klätterhjälm). Tydlig färgmarkering för respektive standard.
• Ytterskal av polypropylen för låg vikt. 419g.
• Absorberande vaddering för bästa komfort för hjässa och huvudband, tvätt- och utbytbar för att
hålla hjälmen fräsch.
• Kan förses med anpassat reflexkit.
• Finns i färgerna: Vit, Blå, Gul, Orange, Röd och Grå
• Visir finns som tillval
• Överensstämmer med EN 397 och EN 12492.
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HJÄLMAR

Huvudskydd måste bytas ut med jämna mellanrum. Skyddshjälmar, har faktiskt en begränsad livslängd och kan
rentav vara farliga för den sombär den även om den kan se opåverkad ut.
Ålder, slag och stötar försämrar hjälmen.

SKYDDSHJÄLM ZEKLER ZONE

13

För att du ska kunna välja rätt hörselskydd så bör du känna till mätvärdet för dämpningen av
ljudnivån – SNR-värdet. SNR står för Single Number Rating och det visar värdet för hur mycket
ljudnivån i genomsnitt minskar vid användande av hörselskyddet. Exempel: SNR-värde på 30 dB,
minskar ljudnivån med 30 dB. Detta innebär att om du använder detta hörselskydd och befinner dig i
en miljö med en ljudnivå på 100 dB så kommer du att uppleva en ljudnivå på ca 70 dB, vilket är under
den skadliga gränsen.

SNR

Hörselskydd Peltor X1-A

Hörselskydd Peltor X2-A

Hörselskydd Peltor X4-A

Peltor WS Alert XPI
3M Peltor WS Alert XPI Headset med Bluetooth® MultiPoint med en mobilapp för att
man på ett smidigt sätt ska kunna ställa in och justera inställningarna i sitt headset,
vilket trådlöst kan kopplas till två externa enheter.
• Laddare och batteri
• Anslutning via 3M™ Connected Equipment App
Bluetooth® trådlös teknologi
• Bullerreducerande bommikrofon
• Nivåberoende funktion för omgivningsljud
• Inbyggd FM-radio
• Nya kåpskal, rosa och blå, medföljer produkten

HÖRSELSKYDD

Bekväm lättviktskåpa för användare som behöver hög dämpning,
vilket också indikeras av den logiska färgkodningen. X2 är gul och har SNR: 31 dB
Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.
X1 grön dämpningsvärden: H = 32, M = 24, L = 16. SNR = 27
X2 gul dämpningsvärden: H = 34, M = 29, L = 20. SNR = 31
X4 Hi-Viz dämpningsvärden: H = 36, M = 30, L = 22. SNR = 33

BEHÖVER NI KÅPOR TILL HJÄLM ELLER ANDRA TILLBEHÖR?
- SÄG TILL SÅ HJÄLPER VI ER!
Version 1:2021
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En av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen
är den stora fallrisken vid arbete på hög höjd.
Det sker mellan 5 och 8 fallolyckor varje år med dödlig utgång.
Visste du att redan vid höjder på två meter behöver man vara skyddad mot fallrisk!

FALLSKYDDSKIT CRESTO WORKER INDUSTRIAL PRO 2 M

Paketet innehåller: Sele 1123, Fallskyddsblock W2H, Kit väska 9446, Sling 9284

• Kopplingspunkt för fallskydd på bröst, glidande tygöglor
• Kopplingspunkt för fallskydd på rygg, galvaniserad D-ring
• Ryggpolstring i andasmaterial
• Automatiska snabbspännen på benband
• Vävband polyester, 45 mm, >30 kN bandstyrka

Överensstämmer med EN361
Bröstvidd 80-150 cm,
längd 160-190 cm

FALLSKYDDSKIT CRESTO WORKER ROOFER PRO 15 M
Worker Roofer Pro paket lämpar sig främst
för arbete på tak. paketet innehåller en
vadderad sele med snabbspänne och en
fallskyddslina certifierad för både för stöd
och fall.
15 meters räckvidd.
Lämplig vid arbete på tak med lutning större än 45 graders lutning.

FALLSKYDD

Worker Industrial Pro paket lämpar sig
främst för arbete inom bygg och industri.
Vadderad sele med snabblås.
2 meters fallskyddsblock.

HELSELE CRESTO 1123

Innovativ och universal fallskyddssele med patenterade glidande förankringsöglor på bröstet (ej lämpade för statisk belastning). Selen är utvecklad för att passa när du behöver ett komfortabelt och flexibelt fallskydd. Konstruktion och de justerbara
axelbanden ger en god anpassning till användaren avseende
storlek och komfort.
De patenterade förankringsöglorna sitter i midjehöjd för att
linan skall vara ur vägen så mycket som möjligt och ge användaren fritt arbetsfält. Bra vid t.ex. arbete på tak. Vid ett fall flyttas
öglorna upp på bröstet och ger en hög infästningspunkt, vilket
positionerar kroppen i rätt vinkel.

FALLDÄMPARLINA CRESTO 1301 F
Falldämparlina tillverkad som en flexibel tub med
invändig resår som gör att man kan sträcka ut linan
till max 2 meters längd. Extern absorber är monterad
i början på linan. Absorbern har utbytbart skydd med
kardborre.

Paketet innehåller: Sele 1123, Stödlina 2370,
Kit väska 9446, Sling 9284
Version 1:2021
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FÖRSTA HJÄLPEN-STATION
Innehåll:

Ett mobilt Första Hjälpen-kit för att ta hand om brännskador. Burn Gel-produkterna ger avkylning och
smärtlindring vid första och andra gradens brännskador. Med brännskadekompresser i tre olika storlekar
inklusive en stor kompress/ansiktsmask 30x40 cm.
För fullständig innehållsspecifikation se abtsweden.se

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT X-LARGE
Robust och tåligt Första Hjälpen-kit i hårdplast med
plåsterautomat på utsidan. Väskan skyddar mot stötar,
damm och fukt. Tydlig översikt med bl.a. handskar, sax
och andningsmask i locket. Röda refillappar signalerar
när det är dags att fylla på. Signalfärger i grönt och
gult gör väskan synlig på långt håll. Plats för ögondusch eller efter tillval. För fullständig innehållsspecifikation se abtsweden.se

FÖRSTA HJÄLPEN-KIT MEDIUM/LARGE

Genom att ingripa och göra rätt första
hjälpen kan man rädda liv. Dessutom
minskar man många gånger lidandet
för den skadade personen.
Version 1:2021

FÖRSTA HJÄLPEN

• 2 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910
• 3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 1911
• 1 (x2) Cederroth Burn Gel dressing 901900
• 1 st Cederroth Eye & Wound Cleansing spray
150 ml 726000
• 1 st Salvequick Plåsterautomat inkl
• 45 plastplåster 6036
• 40 textilplåster 6444
• 1(x20) st Salvequick sårtvättare 323700
• 1 st Cederroth skyddspaket 2596
• 1 st Första Hjälpen instruktion
• 1 st Refillnyckel

FÖRSTA HJÄLPEN/BRÄNNSKADEKIT

Välutrustat Första Hjälpen-kit i tjockt och slitstarkt
material som skyddar innehållet mot damm och fukt.
Greppvänligt handtag. Transparenta plastfickor ger
överskådligt innehåll. Plats för eget tillval. För fullständig innehållsspecifikation se abtsweden.se
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