
TRIOKLAPP
SKYDDSFÖRKLÄDE MED SKÄRP

TM

PRODUKT
TrioKlappTM Ett skyddsförkläde utan ärm, med skärp.

Helt vattentätt skyddsförkläde i polyetenplast som är 

mjukt och bekvämt att bära och med extra längd för 

mer skydd runt vaderna.

TEKNISK INFORMATION
Storlek: One size

Total längd: 1350 mm 

Omkrets: 900 mm

Färg: Medtech-grön 

Förpackning: Förklädet kommer styckförpackat i 

 kartong med 400 förkläden/kartong. 

Hållbarhet: Obruten förpackning, 12 månader från

 leveransdatum. 

 Under rätt lagerförhållanden för polyeten- 

 film kan produkten vara användbar under

  längre tid.

Skyddsförklädet TrioKlappTM är anpassat för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal 
vid provtagning och behandling av patienter eller brukare. Förklädet är tillverkat  med åter-
vunnen råvara, i polyetenplast av ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt 
att bära. Skyddsförklädet TrioKlappTM produceras i Sverige med hög leveranssäkerhet – 
självklart CE-märkt och godkänt av Arbetsmiljöverket. 
TrioKlappTM är framtagen i samarbete med svensk sjukvård för att säkerställa god  
användarvänlighet och bekväm komfort. 



MEDICAL
CATEGORY: PROTECTIVE CLOTHING

 Mayo Stand  Heating 
   blankets

 Clothing gown Drapes 

www.trioplast.com
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MATERIAL
Ingredienserna i skyddsförklädet är godkända för matkontakt  
enligt EU förordning 10/2011*

Ämnen eller produkter som orsakar allergier eller intoleranser

(som anges i bilaga II till förordning (EU) 1169/2011) an- 
vänds inte avsiktligt i den här produkten.* Vi intygar att vi under 
tillverkning av denna produkt inte använder eller tillsätter 
någon av de kemikalier som anges i följande bilagor i 
kvantiteter som överstiger de tillämpliga gränserna:

- Bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) 1907/2006

- Bilaga XVII+C370 till REACH-förordningen (EG) 1907/2006

*Baserat på leverantörens produktinformation.

Materialtyp: Polyetenfilm 

Tjocklek: 30 µm 

KVALITET & MILJÖ
Den här artikeln är tillverkad i enlighet med:

• ISO 9001: 2015 

• ISO 14001: 2015 

• Vi uppfyller dagens REACH krav 

• Trioplast Code of conduct

• CE-märkning 

• Godkänd av Arbetsmiljöverket 

ORDERINFORMATION
Artikelnr: TrioKlappTM 1001.301

Leveranstid:  Enligt överenskommelse

Minimumorder: 1  helpall (12 000 TrioKlappTM-förkläden) 

TrioKlappTM är ett svenskproducerat skyddsförkläde färdigt 

för leverans som lagerhålls i Sverige och är producerat av Trio- 

plast – stolt leverantör till den globala sjukvårdsindustrin  

sedan 1965. 

Kontakta oss för beställning eller mer information:

Stephanie Jörliden 

Tel. 0418- 43 79 08

stephanie.jorliden@trioplast.com

Vill ni ha ett prov? Beställ på:
skyddsklader@trioplast.com

Trioplast Landskrona
Division: Consumer Packaging & Specialty Films

Lodjursgatan 5, 261 23 Landskrona


