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Medea är en modern distributör
Medea är ett nytänkande, personligt företag och en snabbt växande distributör 
av förbrukningsartiklar och tjänster för vård & omsorg, tandvård, skönhet och 
livsmedelsproduktion. Vi väljer vårt sortiment av personlig skyddsutrustning (PPE), 
medicinska förbrukningsvaror, städ och hygienprodukter med största möjliga 
omsorg. Vi samarbetar enbart med leverantörer vars värderingar och miljöpolicys 
överensstämmer med våra.  Vi är lösningsfokuserade, flexibla och enkla att ha att 
göra med.  Innovation och att utmana hur saker och ting kan fungera finns med 
i allt vi gör. Vi vill alltid utforska nya effektiva lösningar på vardagliga problem 
tillsammans med våra kunder. Därför erbjuder vi en rad digitala tjänster som 
kommer att underlätta ditt inköpsförfarande. Allt för en smidigare, trygg och mer 
hållbar förbrukning. Vi löser det helt enkelt.

Lager och logistik i Helsingborg

Medea har sitt huvudsäte strategiskt placerat i Helsingborg, där vi har både kontor 
och lagerverksamhet på 6 000 kvadratmeter.

Vi lägger stor vikt vid att vara en effektiv distributör och att skapa lättillgängliga 
kanaler för våra kunder att handla i, samt att vara effektiva i vår lagerverksamhet för 
att erbjuda korta ledtider.

• Inga krav på inköpsvolym, er verksamhets behov styr
• En flexibel och behovsstyrd produktportfölj 
• Alltid E-faktura (PEPPOL standard)
• Färdiga integrationsmöjligheter till egna inköpssystem 
• Expertis och utbildningar i samarbete med våra leverantörer
• Digitala verktyg för effektivare inköpsprocess 

Miljö och hållbarhet

Vårt samhälle har genom ökad konsumtion bidragit till ett förändrat och försämrat 
klimat främst genom användandet av fossila bränslen vid transporter och överkonsumtion 
av icke-nedbrytbara material. Vi skall därför ständigt arbeta med att förbättra vår 
miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna uppnå en mer hållbar 
verksamhet. Vi skall uppfylla relevanta krav och lagstiftning, samt övriga krav som 
ställs på oss ifrån våra intressenter, samt vara ett föredöme i miljöarbetet genom att 
minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Vår verksamhets största utmaning, 
där vi ser den absolut största miljöpåverkan, är genom vårt omfattande logistikarbete 
samt inköp utav varor. Inrikestransport i Sverige står idag för en tredjedel av landets 
totala utsläpp av växthusgaser. Därför är huvudfokuset i vår miljöpolicy på hur vi 
skall praktiskt skall arbeta för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under 
kontrollerade förhållanden. Vi strävar hela tiden för att minska vår egen verksamhets 
direkta och indirekta påverkan på miljön. 

Vi granskar alla våra leverantörer för att säkerställa att de arbetar aktivt med sitt 
hållbarhetsarbete. Det kan i många fall vara utmanande att få full insikt i hela 
leverantörskedjan, men vi jobbar ständigt för att förbättra det och ställer höga krav 
på våra samarbetspartners. 

Vi jobbar också med digitala innovationer för att kunna hjälpa våra kunder att effektivisera 
sina inköp och därigenom minska klimatavtrycket. Vi är stolta över det vi gör idag, men vet 
också att vi kan bli bättre. Vår ambition är att alltid ligga i framkant gällande hållbarhet. 
Något annat alternativ finns inte för oss. 

Vi är certifierade enligt ISO14001 och ISO9001. Detta certifikat visar att vi säkerställt 
att vi följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett 
kvalitets- och miljöperspektiv. Samtidigt säkrar vi att vi som företag kommer att jobba 
med ständig förbättring av vår verksamhet utifrån kvalitet- och miljöanpassade processer.
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Personlig skyddsutrustning Medicinska förbrukningsvaror

Städ & hygien

• Engångshandskar
Nitrilhandskar
Vinylhandskar
Latexhandskar

Förbandsmaterial
Plåster & sårförslutning
Bindor & kompresser
Bandage
Tubbandage & polster• Visir & skyddsglasögon

• Andningsskydd
• Munskydd
• Skyddsförkläden & skyddsrockar
• Avdelningskläder
• Skoskydd
• Hårnät & mössor
• Övrig skyddsutrustning

• Sårvård

• Avfallshantering
• Tvättkemikalier
• Desinfektionsmedel

Sortimenstöversikt
Detta är en översikt av vårt sortiment på kategorinivå. 
I produktkatalogen visar vi endast ett urval av de mest köpta artiklarna. 

Vårt kompletta sortiment kan du ta del av i Medeas webbshop från - 
november 2022,  medea.se

Brand & säkerhet

Ytdesinfektion
Handdesinfektion
Dispensers

• Tork & toalettpapper
Hushålls & toalettpapper
Pappershandukar & servetter
Torkrullar
Papperdispensers

• Städkemikalier
Industrirengöring
Glasrengöring
Lokal & fastighetsvård (golvrengöring mm.)
Sanitetsrengöringsmedel
Allrengöringsmedel
Luktförbättrare

• Städredskap
Moppar & sopborstar
Övriga städredskap

• Personlig Hygien
Hand & hudsalva
Hygienartiklar
Tvåldispensers

• Luktförbättrare
• Toalettartiklar

Stationer
Mobila kits
Ögondusch
Brännskadeprodukter
Säkerhetskniv
Refillers

• Första Hjälpen
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Nitrilhandske Nitrylex Classic, Blå - 100 pack
Art.nr: XS - 386749, S - 386734-42, M - 386734-43, L - 386734-44, XL - 386734-55

Nitrylex, Mercator Medical S.A
Komfortabla och slitstarka undersöknings- och skydds engångshandskar i 
klassiskt universalutförande. Handskarna är utrustade med mikrotexturerad yta 
för ökad greppsäkerhet i våta och torra miljöer samt fingertoppstextur för bra taktil 
känslighet. Handskarna har även rullad krage för underlättad av- och påtagning.

Passar för personer med känslig hud eller latexallergi. Medicinsk Klass I. 
Skyddsklass III Handskarna är ej sterila.

• CE-märkt och livsmedelsgodkänd
• Texturerade fingertoppar
• Skyddar mot virus, svamp och bakterier
• Puderfri & Latexfri
• AQL 1.0 Märkningar:

EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, 
EN ISO 15223-1, EN 455(1-4), 
EN ISO 374-2, EN ISO 374- 4,
EN ISO 374-5, EN ISO 374-1,
Regulation (EU) 2016/425,
Regulation (EU) 2017/745, 
SS-EN ISO 20417:2021

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedelshantering

Storsäljare

Nitrilhandske Nitrylex Classic Plus, Blå - 100 pack
Art.nr: XS - 386751, S - 386750, M - 386752, L - 386753, XL - 386754

Nitrylex, Mercator Medical S.A
Komfortabla och slitstarka undersöknings- och skydds engångshandskar i 
klassiskt universalutförande. Handskarna är utrustade med mikrotexturerad yta 
för ökad greppsäkerhet i våta och torra miljöer samt fingertoppstextur för bra taktil 
känslighet. Handskarna har även rullad krage för underlättad av- och påtagning.

Nitrilhandskarna passar även för personer med känslig hud eller latexallergi. 
Medicinsk Klass I. Skyddsklass III. Handskarna är ej sterila.

• CE-märkt och livsmedelsgodkänd
• 70% tjockare än standardnitrilhandske
• Skyddar mot virus, svamp och bakterier
• Puderfri & latexfri
• AQL 1.5 Märkningar:

EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, 
EN ISO 15223-1, EN 455(1-4), 
EN ISO 374-2, EN ISO 374- 4, 
EN ISO 374-5, EN ISO 374-1, 
Regulation (EU) 2016/425, 
Regulation (EU) 2017/745, 
SS-EN ISO 20417:2021

Lämplig för:
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel

Extra tjock
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Liv Allroundtvål Parfym 600 ml

Clemondo AB

Liv Allroundtvål Parfym används inom alla områden där höga krav ställs på 
innehåll och funktion och där företag har tagit ett aktivt beslut att välja tvål med 
säkerhet för såväl sina anställda som för miljön. Tvålen innehåller råvaror som är 
dokumenterat skonsamma och vårdande samt med lätt biologisk nedbrytning.

Liv Allroundtvål Parfym är en svanen-märkt svagt parfymerad flytande tvål 
för daglig tvätt av händer, kropp och hår och efterlämnar en mycket behaglig 
doft. Produkten har utvecklats med stor hänsyn till både människan och miljön. 
Tvålen är både återfettande och återfuktande för att vårda huden på bästa sätt. 
pH-värde 5,5.

• Tvålen är svanen-märkt
• Produkten har utvecklats med stor hänsyn till både människan och miljön
• Finns även i 2,5 L dispenserpack och i 5 L dunk Märkningar:

Svanen
Lämplig för: 
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel

Art.nr: 17269600-ME

Handdesinfektion Liv Des 75, Med Pump, 600 ml
Art.nr: 386768

Liv, Clemondo AB

Liv Des 75 är en etanolbaserad handdesinfektion som används för att förebygga 
och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Liv Des 75 är effektiv 
mot bakterier, svamp, mögel samt höljesförsedda virus och rekommenderas för 
användning vid bland annat humanvård, djurvård och barnomsorg. Den används 
även med fördel vid laboratorieverksamhet, vid livsmedelsproduktion och inom 
andra yrkesområden och arbetsmiljöer där god handhygien är mycket viktigt.
Vid spill kan handdesinfektionen orsaka fläckar på textilier och golvytor. Undvik 
statisk elektricitet efter applicering och vänta på att handdesinfektionen torkar 
innan ett arbetsmoment påbörjas.
Om handdesinfektionen kommer i kontakt med ögon ska ögonen sköljas rikligt 
och omedelbart. Volym: 600 ml. Förpackning: Flaska med pump

• Effektiv mot bakterier, svamp, mögel & virus
• Förebygger & förhindrar mikrobiologisk smittspridning
• Oparfymerad

Märkningar:
CE-märkt, 
SS-EN 14683:2019+AC:2019

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Tandvård, Djurvård och labb, Kök- och livsmedel
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Handdesinfektion Liv Des 75, 1000 ml
Art.nr: 386769

Liv, Clemondo AB

Liv Des 75 är en etanolbaserad handdesinfektion som används för att förebygga 
och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Liv Des 75 är effektiv 
mot bakterier, svamp, mögel samt höljesförsedda virus och rekommenderas för 
användning vid bland annat humanvård, djurvård och barnomsorg. Den 
används även med fördel vid laboratorieverksamhet, vid livsmedelsproduktion 
och inom andra yrkesområden och arbetsmiljöer där god handhygien är mycket 
viktigt.
Vid spill kan handdesinfektionen orsaka fläckar på textilier och golvytor. Undvik 
statisk elektricitet efter applicering och vänta på att handdesinfektionen torkar 
innan ett arbetsmoment påbörjas.
Om handdesinfektionen kommer i kontakt med ögon ska ögonen sköljas rikligt 
och omedelbart.

• Effektiv mot bakterier, svamp, mögel & virus
• Förebygger & förhindrar mikrobiologisk smittspridning
• Oparfymerad

Märkningar:
EN1276, EN14348, EN 1500, EN 14476, 
EN1650, EN13727, EN13624

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Tandvård, Djurvård och labb, Kök- och livsmedel

Handdesinfektion Gel 85, Med Pump, 600 ml
Art.nr: 386766

Liv, Clemondo AB
Liv Des Gel 85 är en etanolbaserad handdesinfektionsgel som används för att 
förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Liv Des Gel 85 
är effektiv mot bakterier, svamp, mögel samt höljesförsedda virus.
Liv Des Gel 85 är en handdesinfektion med återfettande och återfuktande effekt 
som verkar för att förhindra uttorkning av huden. Efterlämnar en mjuk och smidig 
hud efter applicering.
Vid spill kan handdesinfektionen orsaka fläckar på textilier och golvytor. Undvik 
statisk elektricitet efter applicering och vänta på att handdesinfektionen torkar 
innan ett arbetsmoment påbörjas.
Om handdesinfektionen kommer i kontakt med ögon ska ögonen sköljas rikligt 
och omedelbart. 

• Effektiv mot bakterier, svamp, mögel & virus
• Förebygger & förhindrar mikrobiologisk smittspridning
• Återfettande & återfuktande
• Oparfymerad

Märkningar:
EN1276, EN14348, EN 1500, EN 14476, 
EN1650, EN13727, EN13624

Lämplig för:
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel
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Ytdesinfektion Liv Des +72, 1000 ml
Art.nr: 386783

Clemondo AB
Liv Des +72 är ett etanolbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vilket erbjuder 
effektiv rengöring och desinfektion för att förebygga och förhindra mikrobiologisk 
smittspridning. Liv Des +72 kan användas för rengöring och desinfektion av ytor 
kontaminerade av exempelvis blod och andra kroppsvätskor. Desinfektionen är 
effektiv mot bakterier, svamp, mögel och höljesförsedda virus.
Liv Des +72 rekommenderas för användning inom bland annat sjukvård, 
vård och omsorg, djurvård, laboratorieverksamhet och livsmedelsproduktion.

• Förebygger & förhindrar mikrobiologisk smittspridning
• Effektiv desinfektion av ytor
• Effektiv mot bakterier, svamp, mögel & höljesförsedda virus

Märkningar:
EN16615, EN1276, EN 14476, EN1650, 
EN 14348, EN13727, EN13697, EN13624

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel

Ytdesinfektion Liv Des 70, 1000 ml
Art.nr: 386772

Clemondo AB
Liv Des 70 är ett etanolbaserat ytdesinfektionsmedel ämnat för desinficering av 
rengjorda ytor, i syfte att förebygga och förhindra spridning av mikrobiologisk 
smitta.
Liv Des 70 är effektiv mot bakterier, svamp samt virus och rekommenderas för 
bruk inom bland annat vård & omsorg, veterinärmedicin, laboratorieverksamhet, 
livsmedelsindustri och liknande miljöer.

• För desinficering av rengjorda ytor
• Förebygger & förhindrar mikrobiologisk smittspridning
• Effektiv mot bakterier, svamp, mögel & höljesförsedda virus

Märkningar:
EN16615, EN1276, EN 14476, EN1650, 
EN13727, EN13697, EN13624

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel
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Desinfektionsspray, Universal Professional, 450 ml
Art.nr: 197011-ME

Life Clean
Detta är en alkoholfri universalytdesinfektion för tagytor vilken snabbt och effektivt 
eliminerar virus, bakterier och jästsvampar. LifeClean Hygiene Universal Professional 
agerar även som en effektiv luktborttagare.
Ytdesinfektionssprayen Universal Professional rekommenderas för användning 
på sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, ålderdomshem, skönhetssalonger 
och andra utrymmen där högkvalitativ och effektiv ytdesinfektion av tagytor är 
av stor vikt.
LifeClean Hygiene är desinfektionsprodukter utvecklade och tillverkade i Sverige 
samt utvärderade och bevisade utifrån sjukvårdens strikta krav. Sprayerna fungerar 
även som kraftfulla luktborttagare och eliminerar både den dåliga lukten samt 
de bakterier som ofta är orsaken till lukten.
Produkter i LifeClean Hygiene-sortimentet består av biologiskt nedbrytbara 
komponenter vilka inte ackumuleras i naturen. Produkterna är verken skadliga 
för  människor, djur eller natur och genererar inga farliga kloraminer eller andra 
klorerade biprodukter.

• Eliminerar 99,9999% av virus, bakterier & jästsvampar
• Verkar inom 60 sekunder
• För ytdesinfektion av tagytor
• Effektiv luktborttagning
• Utvecklad och tillverkad i Sverige

Märkningar:
EN 14476, EN13727, EN13624

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Städ- och renhållning

Ytdesinfektion LifeClean Desinfektion, 1000 ml
Art.nr: 16200-SE-1-ME

Life Clean
LifeClean Desinfektion är en färdigutspädd vattenbaserad 3i1- ytdesinfektion 
som endast innehåller 0,02% patenterade aktiva ämnet CIO2 (klordioxid), vilket 
gör medlet snällare och mindre skadligt för användare och miljö. LifeClean Desinfektion 
är ett effektivt ytdesinfektionsmedel med bevisad high-level effekt och eliminerar 
allt från vanligt förekommande virus och bakterier till tuffa microorganismer och 
vissa parasiter trots sin låga kontakttid på max 2 minuter.

Ytdesinfektionen verkar genom en 3i1-princip där rengöring, desinfektion och 
förebyggande skydd utgör varsin punkt. LifeClean Desinfektion rengör den 
önskade ytan med tencider, desinficerar den sedan effektivt mot sporer, 
bakterier, mykobakterier, jäst och virus innan den till sist bryter ner och förhindrar 
bildandet av biofilm utan risk för resistensutveckling.

Medlet är trots sin effektivitet och klassificering som high-level desinfektion 
ändå skonsamt mot användare, djur och natur. Det efterlämnar inga farliga 
biprodukter, det består av biologiskt nedbrytbara komponenter, det är fritt från 
farosymboler och verkar utan att bidraga till multiresistens eller ökad resistens 
hos microorganismer. Restprodukter kan dessutom spolas ner i avloppet. 

• Patenterad vattenbaserad ytdesinfektion
• Rengör, desinficerar & skyddar
• Kontakttid på max 2 minuter
• Efterlämnar inga farliga restprodukter
• Eliminerar dålig lukt

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Städ- och renhållning, Kök- och livsmedel
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Skyddsförkläde, 160cmx90cm ,OneSize, Blå - 50 Pack
Art.nr: 210.0033B-ME

Granberg Sverige AB
Praktiska engångsförkläden från Granberg i lång modell med bra täckning.

Förklädena är utrustade med hål för upphängning samt med perforerad rivkant 
och är mycket smidiga att hantera. De har ett stort påklädningshål för enkel 
av- och påtagning och erbjuder god passform.

Modell 210.0033B är CE-märkt samt godkänd för direkt kontakt med alla typer av 
livsmedel och lämpar sig mycket väl för användning vid livsmedelshantering.

Tjocklek: 40 micron. Material: LDPE. 100% ren plast. Storlek: 160 cm x 90 cm

• Godkänd för direkt kontakt med alla typer av livsmedel
• CE-märkt
• Lång modell
• Enkel på- och avtagning

Märkningar:
CE-märkt, EN 1186

Lämplig för:
Kök- och livsmedel

Skoskydd Abena, 35 my - 100 pack

Abena

Abena Skoskydd är engångsskoskydd i plast som används för att förhindra 
nedsmutsning i känsliga miljöer där hygienstandarden kan inkludera skoskyddskrav.

Skoskyddens öppningar har en resår som underlättar vid påtagning och som 
hjälper till att hålla skydden på plats över skon.

Abena Skoskydd har ett brett användningsområde och kan användas inom 
hälso- och sjukvård, i livsmedelsindustrier, i produktionsmiljöer och i andra miljöer 
där skoskyddskrav finns.

• Minimerar korskontaminering
• Enkel påtagning
• Utrymmesbesparande Märkningar:

CE-märktLämplig för: 
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel

Art.nr: 386804
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Besöksrock, Vit, One Size - 100 Pack
Art.nr: 210.0090-ME

Granberg Sverige AB
Besöksrocken 210.0090 från Granberg är en rock i knälång modell som erbjuder 
stor rörelseförmåga och mycket bekväm passform. Rocken är utrustad med 
praktiska tryckknappar framtill för en smidig knäppning samt med elastiska 
manschetter för optimal passform. Besöksrocken är tillverkad av mjukt och 
behagligt non-woven polypropylen.

Rocken är godkänd för kontakt med livsmedel och lämpar sig mycket bra för 
användning inom bland annat livsmedelsindustri, hotell, restaurang och 
catering, samt för bruk i laboratoriemiljö och pharmaseptiskt arbete.

• Mjuk och bekväm
• Stor rörelseförmåga
• Tryckknappar för praktisk knäppning
• Elastiska manschetter
• Godkänd för kontakt med livsmedel

Märkningar:
CE-märkt, EN 1186Lämplig för:

Kök- och livsmedel, Djurvård och labb

Engångsförkläde, Blå, 110 cm x 160 cm - 50 Pack
Art.nr: 108076-ME

Abena
Abena Förkläde är ett engångsförkläde tillverkat i LDPE med praktiskt 
nackband och knytband i ryggen. Engångsförklädet används för skydd av 
användare samt för att minimera risken för korskontaminering i miljöer där 
hög hygienstandard krävs, bland annat inom sjukvårdssektorn, inom livs-
medelsindustrin samt vid produktion och förpackning. 
Engångsförklädet är livsmedelsgodkänt och fungerar därför mycket bra vid 
hantering av livsmedel.
Storlek: 110 cm x 160 cm Tjocklek: 80 my Material: LDPE
Färg: Blå
Antal: 150 st
Produkten är livsmedelsgodkänd

• Nackband samt knytband i rygg
• Skyddar användaren
• Minimerar risken för korskontaminering
• På block
• Livsmedelsgodkänd

Märkningar:
10/2011/EU, 1935/2004/EU

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Städ- och renhållning, Kök- och livsmedel
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Skäggskydd, Vit, One Size - 100 Pack
Art.nr: 210.0021-ME

Granberg Sverige AB
Skäggskyddet 210.0021 från Granberg är ett lättanvänt och hygieniskt skydd 
med god passform. Skäggskyddet är tillverkat av ett mjukt non- woven 
polypropylen som andas och ger ett behagligt skydd utan att kännas varmt eller 
trångt. Det är utrustat med elastiskt band som säkerställer ett omslutande skydd 
som sitter tryggt på plats.

Skäggskyddet är godkänt för kontakt med livsmedel och lämpar sig mycket bra 
för användning inom bland annat livsmedelsindustri, hotell, restaurang och 
catering, samt för bruk i laboratoriemiljö och vid industriarbete.

• Material som andas
• Mjuk och bekväm
• God passform
• Elastiskt band för omslutande skydd
• Godkänd för kontakt med livsmedel Märkningar:

CE-märkt, EN 1186
Lämplig för:
Kök- och livsmedel, Djurvård och labb

Hårnätsmössa Mob Cap, Vit, One Size - 100 Pack
Art.nr: 210.0045-ME

Granberg Sverige AB
Hårnätsmössan 210.0045 från Granberg är ett praktiskt, elastiskt och komfortabelt 
hårskydd i Mob Cap-modell som på ett effektivt sätt erbjuder 100% hårtäckning. 
Hårnätsmössan är utrustad med dubbla elastiska resår i latexfritt material för 
extra komfort och ökat skydd så att håret håller sig på plats.

Mössan är godkänd för kontakt med livsmedel och lämpar sig mycket bra för 
användning inom bland annat livsmedelsindustri, hotell, restaurang och catering.

• 100% hårtäckning
• Dubbla resår
• Praktisk modell
• Bekväm passform
• Godkänd för kontakt med livsmedel

Märkningar:
CE-märkt, EN 1186

Lämplig för:
Kök- och livsmedel
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Insatspåse Till Charkkartonger - 500 Pack
Art.nr: 3000004-ME

Polynova Nissen AB
Insatspåsarna från Polynova är specifikt utformade för att passa i charkkartonger 
och är därför mycket bra att använda vid packning av livsmedel i kartong. De är 
transparenta med blåinfärgning för lättare igenkänning samt vinkelsvetsade för 
optimal passform i charkkartonger. Påsarna är tillverkade av LD-polyeten och är 
livsmedelsgodkända.

Påsarna från Polynova är miljövänliga och kan återvinnas som förbränningsmaterial, 
då de vid förbränning endast bildar vatten och koldioxid. De kan även återvinnas 
som mjukplast. 

Material: HD-polyeten, Färg: Transparent/Blå, Storlek: 680/420 mm x 700 mm,

Maxvikt: 30 kg, Tjocklek: 0,020 mm

• Specifikt utformad för charkkartonger
• Vinkelsvetsad för optimal passform
• Perfekt för packning av livsmedel
• Livsmedelsgodkänd
• Kan förbrännas

Lämplig för:
Städ- och renhållning, Kök- och livsmedel

Ärmskydd, Blå, 220 mm x 400 mm - 100 Pack 
Art.nr: 4400099-ME

Polynova Nissen AB
Ärmskydden från Polynova är tillverkade av prima LD-polyeten och förhindrar 
effektivt att hår och textilfibrer från armar och kläder kommer i kontakt med yttre 
miljöer. Polyetenärmarna har en smart och praktisk utformning och erbjuder 
enkel användning och bra täckning.

Skydden rekommenderas för användning vid arbetssituationer där ärmskydd bör 
användas, bland annat inom livsmedelshantering, vid industriarbete och inom 
sjukvården.

Polyetenärmarna är tillverkade av det klimatsmarta och miljövänliga materialet 
prima LD-polyeten vilket innebär att de kan återvinnas som mjukplast eller som 
förbränningsmaterial, detta då de vid förbränning endast bildar vatten och 
koldioxid. 

Material: Prima LD-polyeten. Färg: Blå. Storlek: One Size – 400 mm x 220 mm.
Tjocklek: 0,020 mm. 

• Enkel användning
• Effektivt skydd
• Kan förbrännas
• CE-märkt
• Godkänd för kontakt med livsmedel

Märkningar:
CE-märkt

Lämplig för:
Städ- och renhållning, Kök- och livsmedel
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Insatssäck För Sopkärl, 190-240 Liter, - 10 Pack
Art.nr: 5000024-ME

Polynova Nissen AB
Insatssäckarna från Polynova är tunna och smidiga säckar för invändigt skydd 
av avfallskärl. Säckarna är tillverkade i materialet HDPE och erbjuder effektivt 
skydd samtidigt som de är tunna och enkla att hantera. De är praktiskt förpackade 
på rulle för smidig hantering.

Säckarna från Polynova är miljövänliga och kan återvinnas som förbränningsmaterial, 
då de vid förbränning endast bildar vatten och koldioxid. De kan även återvinnas 
som mjukplast.

Material: HDPE, Färg: Transparent, Storlek: 500/700 mm x 1500 mm, 
Tjocklek: 0,015 mm

• Tunna och smidiga
• Enkla att använda
• Praktiskt förpackade på rulle
• Livsmedelsgodkänd

Lämplig för:
Städ- och renhållning, Kök- och livsmedel

Tork Basic Papper 1-lag C-matad M2 6 pack
Art.nr: 120145-ME

TORK
Tork Basic Papper är lämplig för att torka händerna, utspillda vätskor och ytor. 
Således är produkten anpassad för både rengöring och torkning. Produkten är 
även kostnadseffektiv. Avtorkningspappret är kompatibelt med Tork Dispenser 
Centrummatad, och har en obegränsad utmatning av papper. Det innebär att 
användaren kan justera mängden efter behov och situation. Ger en effektiv 
avtorkning vid mindre avfall och är även lätthanterlig med en hand. Pappret 
är skonsam mot huden. Rullens längd: 300 m. Rullens bredd: 21.5 cm. Rullens 
diameter: 19 cm. Lager: 1. Mönsterprägling: Nej

• Obegränsad utmatning av papper
• Enkel att använda med en hand
• Kostandseffektiv
• Produktion utan fossila CO2 utsläpp

Märkningar:
EISO 50001, ISO 45001, FSC, 
EU Ecolabel, EN ISO 9001, ISO 14001

Lämplig för: 
Vård & omsorg, Skönhet, Tandvård, Djurvård och labb, Städ- och renhållning, 
Kök- och livsmedel
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Våra tjänster

Samordnade inköp

Säkrad tillgång

Abonnemang

Utöver att leverera kvalitativa produkter, förmedlar vi även ett brett urval av tjänster 
som syftar till att ge dig som kund såväl ekonomisk, miljömässig och organisatorisk 
effektivitet. Kontakta en säljare för att få ett upplägg som passar er – välj en av våra 
tjänster eller flera i kombination.

Är ni flera enheter som gör enskilda inköp? Effektivisera  och få bättre priser genom ett samordnat 
inköp från oss.

Gör ett större inköp och säkra ert planerade behov. Vi lagerhåller och levererar inom 1-2 dagar 
till avropande enhet. Denna tjänst möjliggör även smartare inköpsvolymer och samordnade 
inköp.

Trött på att behöva administrera och lägga en beställning varje gång ni behöver fylla på? 
Med ett abonnemang hos oss kommer era beställningar löpande enligt en överenskommen 
frekvens och volym. Ni kan när som helt justera ert behov och abonnemanget gäller utan 
bindningstid.

Produktutbildningar
Tillsammans med våra leverantörer erbjuder vi löpande utbildning av personal inom 
våra produktområden.

Allt ifrån handhavande-utbildningar inom olika produktkategorier, till skräddarsydda 
utbildningar som går mer på djupet inom exempelvis produkthållbarhet.

Kontakt
Vi på Medea är alltid tillgängliga för att hjälpa dig med dina frågor kring våra produkter, tjänster 
eller om du vill boka ett möte för att bli avtalskund.

010-204 12 34 Info@medea.se Medea.se


