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Välkommen till Gunnar Engstrand AB. Hos oss finner ni 
ett brett och innovativt produktsortiment. Vi erbjuder ett 
ett heltäckande sortiment av torkdukar, absorbenter, lakan 
och täckesprodukter, de flesta under vårt eget varumärke 
EasiTex®. Vi har 90 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att 
skapa en renare arbetsmiljö. Vi erbjuder behovsanalyser och 
bistår våra kunder med grundlig service att hitta rätt produkt 
som bidrar till ett enklare och mer effektivt arbetssätt, en 
renare miljö samt en förbättrad totalekonomi.

Gedigen erfarenhet och långsiktiga relationer med 
väletablerade leverantörer ger en bra grund för god 
kvalitet. Att vinna och behålla våra kunders förtroende 
genom att erbjuda högsta kvalitet på varor och tjänster 
är något vi kontinuerligt arbetar för. Gunnar Engstrand 
AB arbetar enligt ledorden kvalitet och kontinuitet, 
med målet att erbjuda kunden ett sortiment som 
möter alla krav när det gäller ökad effektivitet, hygien, 
minimala fibersläpp och maximal absorption till lägsta  
möjliga totalkostnad.

Om Gunnar Engstrand AB
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order@guneng.se • www.guneng.se
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Torkdukar

EasiTex torkdukar är speciellt framtagna för områden där 
kraven på hygien och lågt fibersläpp är högt ställda. De har hög 
hållfasthet och behåller sin höga styrka även i vått tillstånd. De 
repar inte ömtåliga ytor. Kombinationen lågt fibersläpp, hög 
absorptionsförmåga och bra våtstyrka gör EasiTex unika som 
marknadens mest kvalificerade torkdukar. 

Samtliga torkdukar är fibertestade och godkända enligt SS-
EN 13795+A1:2013. De är inte klorblekta och är fria från latex,  
silikoner, aktivt klor, formaldehyd, parfymer och allergi-
framkallande medel. De är lösningsmedelsbeständiga och 
kan användas med rengöringsmedel, sprit eller annan 
desinfektionslösning.



Swevet AB, Verkstadsgatan 8, SE-275 39 Sjöbo • Phone + 46 (0)771-21 55 00
kundtjanst@swevet.se • www.swevet.se

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
603254 EasiTex 91, ark i pop-up-ask, okräppade Vit 20 x 21 cm 100 ark/fp

EasiTex® torkduk instrument

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
603255 EasiTex 40, ark Vit 30 x 38 cm 80 ark/fp

EasiTex® torkduk 40, allmän

Torkdukar släta
• Lämpliga för mindre ytor som torkas ofta/allmänt städ, disk och tork.
• Även lämpliga för instrumentvård.
• Mycket låga fibersläpp. Uppfyller kraven enligt SS-EN 13795+A1:2013.
• Hög hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polyester

Struktur: Slät
Material: Cellulosa/polyester
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Torkdukar kräppade
• Mjuka, bulkiga och högabsorberande.
• Lämpar sig väl för avtorkning och desinfektion. 
• Passar även bra för polering.
• Låga fibersläpp. Uppfyller kraven enligt SS-EN 13795+A1:2013.
• Hög hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

EasiTex® torkduk 92, allmän
Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
603252 EasiTex 92, ark Vit 30 x 38 cm 65 ark/fp

EasiTex® torkduk 41, allmän
Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester 

Art. nr. Förpackningstyp Färg Storlek Antal
603253 EasiTex 41, ark Ljusblå 28 x 38 cm 75 ark/fp
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EasiTex® torkduk 94, hålad med två sidor

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
603249 EasiTex 94, ark, genombruten Ljusblå 28 x 38 cm 40 ark/fp

Struktur: Kräppad
Material: Cellulosa/polyester
Öppen, hålad struktur med två olika sidor, en grövre och en slätare.

Torkdukar genombrutna/hålade
• Öppen, hålad struktur.
• Hög partikelupptagning och mekaniskt rengörande effekt.
• Används med fördel för att ta bort intorkat blod och andra beläggningar, 

eller för att torka upp tjocka vätskor som gel, oljor och fetter.
• Lämpar sig väl för vård av medicinteknisk utrustning och instrument.
• Låga fibersläpp. Uppfyller kraven enligt SS-EN 13795+A1:2013.
• Hög hållfasthet både våta och torra.
• Lösningsmedelsbeständiga.

EasiTex® torkduk 744, grov
Struktur: Genombruten
Material: Cellulosa/polyester
Öppen, hålad struktur med två olika sidor, en grövre och en slätare.

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
603256 EasiTex 744, ark, genombruten Vit 20 x 23 cm 100 ark/fp
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Torkdukar



Rengöringsduk Lavette Super

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
603241 Lavette Super rengöringsduk, ark vit 36 x 51 cm 25 ark/fp

EasiTex® dammopp

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
605034 EasiTex dammopp, rulle Vit 60 x 20 cm 50 ark/rulle

Struktur: Genombruten
Material: Viskos
Behandlad med ett tryckkänsligt klibbmedel/dammbindare som effektivt fångar upp 
djurhår, damm och andra partiklar, utan att lämna efter sig några rester - varken på de 
rengjorda ytorna eller händerna.

Struktur: Genombruten
Material: Polyester/rayon/viskos
Partikelupptagande rengörings-/moppdukar för rengöring och städning. Extra lämplig 
vid rengöring av autoklav, punktdesinfektion och mellanstädning av golv. 
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EasiTex® moppstativ
Utan låsning av sidorörelsen. Hela stativet kan desinficeras i desinfektor ”Spolo”.
Passar till teleskopskaft art.nr. 483302.

Art. nr. Benämning Storlek Antal/fp
605038 Moppstativ inkl. dukhållare 40 cm 1 st
605039 Moppstativ inkl. dukhållare 60 cm 1 st

Art. nr. Benämning Storlek Antal/fp
605037 Teleskopskaft med upphängningshål 100 - 160 cm 1 st

EasiTex® teleskopskaft
Ställbart för att passa alla användare. Finns med eller utan upphängningshål.
Passar både EasiTex moppstativ och Fastmop. Längdjustering sker med tvåhandsfatt-
ning.
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De flesta av våra absorbenter är tillverkade av polypropylen. 
Detta material är idealiskt för snabb och effektiv adsorption av 
alla former av vätskor. Genom sin mycket låga vikt och höga 
kapacitet erbjuder de ett väldigt kostnadseffektivt sätt att snabbt 
få upp och ta hand om spill. Materialet är lätt att använda och 
dammar inte. Polypropylenabsorbenter bildar endast koldioxid 
och vatten vid förbränning.

DryMax® är varumärket för ett sortiment av produkter som 
erbjuder effektiv, förbättrad hygien- och infektionskontroll 
främst i operationssalen. Alla dessa produkter är av samma 
kompromisslösa höga standard, är enkla att använda och 
miljövänliga. De bidrar till förbättrad klinisk effektivitet och 
hjälper till att minska kostnaderna.

Absorbenter
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EasiTex® absorbenter/underlägg
Absorptionsdukar i polypropylen för absorption av alla typer av vätskor och kemikalier. 
Arken har ett slitstarkt ytskikt i non-woven på båda sidor och rullarna har ett extra 
förstärkt slitskikt i non-woven för att tåla gångtrafik och stolshjul. Fri från latex, silikoner, 
klor, formaldehyd, parfymer och allergiframkallande ämnen. Rullarna är perforerade var 
40:e cm.

Art. nr. Beskrivning Storlek Antal Absorption 
vatten

Absorption
0,9 % NaCl.

302255 DryMax midi 37 x 56 cm 50 st 4,0 L 1,6 L

DryMax® steril superabsorbent
Produkt för engångsbruk som kasseras enkelt efter användning. Dukarna absorberar 
och binder vattenbaserade vätskor som saltlösning, urin och blod. Tillverkad av cellulosa 
och natriumpolyakrylat med ytterhölje av polypropylen. Används vid operativa ingrepp.

Art. nr. Beskrivning Storlek Antal Absorption 
vatten

Absorption
0,9 % NaCl.

302253 DryMax 2.4 72 x 37 cm 25 st 9 L 3,5 L

DryMax® superabsorbent för golvet
Kan absorbera och behålla stora mängder vätska, trots att den bara är några millimeter 
tjock. Tillverkad av cellulosa och natriumpolyakrylat med ytterhölje av polypropylen. 
Behåller den absorberade vätskan i duken utan dropp, vilket ger en bättre arbetsmiljö.  
Innerförpackningen i plast är upphängningsbar.

Art. nr. Beskrivning Färg Absorption Storlek Antal
302239 EasiTex absorbent, ark Grön 0,9 L/ark 40 x 50 cm (delbar) 130 st/fp
302238 EasiTex absorbent, rulle Grön 2,3 L/löpm. 48 cm x 44 m 110 ark/rulle
30224 EasiTex absorbent, rulle Grön 4,5 L/löpm. 97 cm x 44 m 110 ark/rulle
30223 EasiTex absorbent light, rulle Grön 1,6 L/löpm 48 cm x 44 m 110 ark/rulle
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Art. nr. Beskrivning Storlek Antal Abs.  
vatten

Absorption
0,9 % NaCl.

302251 DryMax XL 100 x 75 cm 10 st 1,5 L 1,5 L

Art. nr. Beskrivning Storlek Antal Abs.  
vatten

Absorption
0,9 % NaCl.

302246 Superabsorbent 58 x 37 cm 100 st 4 L 1,6 L
302245 Superabsorbent liten 20 x 22 cm 400 st 0,6 L 0,25 L

Produkt för engångsbruk som absorberar vätskor som saltlösning, urin och blod. Absorberar 
och binder vätskan mycket effektivt. Kan användas i samband med alla operationer, 
behandlingar och undersökningar där vätskor förekommer, och den  mindre storleken är 
extra lämplig vid mun- och tandvård.

Superabsorbent för böld-, mun- och tandvård etc

DryMax® absorbent med halkskydd
DryMax XL är lämplig att stå på, och kan även placeras under en stol. Ett halkskydd/
barriärskikt håller mattan på plats och förhindrar att vätska går igenom, vilket minskar 
risken för våta och hala golv. 

DryMax XL består av Airlaid och har blått halkskydd/barriärskikt av polyeten.
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Vi marknadsför egenutvecklade och speciellt utvecklade 
engångslakansprodukter av absolut högsta kvalitet. Sortimentet 
består av ett komplett sortiment för operationsbädden med 
egenskaper såsom mycket låga fibersläpp, hög hygien, barriär, 
dragstyrka och snabb absorption. Vi erbjuder även ett fullt 
sortiment av täckesprodukter för pre, peri och post-operativ 
användning. 

Dessutom erbjuder vi Mediwrap®, ett täcke/filt som används 
för att på ett mycket effektivt och enkelt sätt minska risken för 
hypotermi, samt Flexislide®, som underlättar snabb och säker 
patientförflyttning. 

Bäddprodukter
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EasiTex® lakansprodukter för engångsbruk

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
302291 EasiTex barriärlakan/dukar Blå 82 x 120 cm 60 st/fp

302293 EasiTex barriärlakan Blå 82 x 160 cm 45 st/fp

302294 EasiTex barriärlakan Blå 82 x 240 cm 30 st/fp

EasiTex® täckesprodukter för engångsbruk

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
30274 EasiTex engångstäcke Vit 75 x 100 cm 100 st/fp

302741 EasiTex engångstäcke Vit 100 x 150 cm 50 st/fp

302742 EasiTex engångstäcke Vit 150 x 200 cm 25 st/fp

302736 EasiTex engångsfilt Vit 100 x 190 cm 70 st/fp

302737 EasiTex engångsfilt, styckförpackad Vit 100 x 190 cm 1 st/fp

302738 EasiTex engångsfilt Vit 150 x 190 cm 35 st/fp

302739 EasiTex engångsfilt, styckförpackad Vit 150 x 190 cm 1 st/fp

302749 EasiTex värmepåse smådjur Vit 30 cm 10 st/fp

EasiTex lakansprodukter har hög absorptionsförmåga och unik hållfasthet även i 
vått tillstånd. De finns både med och utan barriär. Extremt lågt fibersläpp. Testad 
och godkänd för antändlighet enligt SS-EN ISO 12952-1, och fibersläpp enligt SS-EN 
13795:2011+A1:2013. Innehåller endast cellulosa och polyester, ej latex. Tar avsevärt 
mindre plats än vanliga lakan.

Engångsprodukter med hög värmeisoleringsförmåga. Lätt material, och tar avsevärt 
mindre plats hopvikt än vanliga filtar/täcken. Tillverkat av polypropylen och polyester, 
innehåller ej latex. Testad och godkänd för antändlighet enligt SS-EN ISO 12952-1, 
och för fibersläpp enligt SS-EN 13795:2011+A1:2013. Värmetestade enligt SS-ISO 
5085.1:2004 för vårdbäddar. Betydligt högre isolering än traditionell gallerfilt (TOG-
värde 1,3 respektive 0,9).

Art.nr. Benämning Färg Storlek Antal
302731 EasiTex britsskydd/barriärlakan Vit 80 x 160 cm 120 st/fp
302732 EasiTex britsskydd/barriärlakan Vit 80 x 240 cm 100 st/fp
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Flexislide® förflyttningshjälpmedel

Art. nr. Benämning Färg Storlek Antal
302273 Flexislide standard Blå 85 x 195 cm 1 st/fp
302271 Flexislide liten Blå 85 x 120 cm 1 st/fp
302274 Flexislide bred Blå 115 x 195 cm 1 st/fp
302272 Flexislide liten, bred Blå 115 x 120 cm 1 st/fp

Mediwrap® filt för passiv värmehållning

Art. nr. Benämning Storlek Antal
340962 Mediwrap filt 200 x 120 cm 1 st/fp
340961 Mediwrap liten 60 x 60 cm 1 st/fp

KroppsvärmeKroppsvärme

Vind- och vattentätt ytterlager
Värmereflekterande mellanlager

Mjuk och absorberande insida

Flexislide är ett patientbundet förflyttningshjälpmedel för engångsbruk. Idealiskt till all 
lateral patientförflyttning. Unik materialdesign som gör att den lätt glider över de flesta 
underlag och underlättar en säker förflyttning. Den klarar en vikt på upp till 400 kg både 
i torrt och vått tillstånd.

Flexislide är ergonomiskt utfomad med handtag, och minskar därigenom risken för 
belastningsskador på rygg och axlar hos personal. 

Testad och godkänd för antändlighet enligt SS-EN ISO12952-1:2010, samt fibersläpp 
enligt BS-EN 13795:2011+A1:2013.

Filt med passiv värmeisolering som minimerar risken för att drabbas av hypotermi. 
Mediwrap är en värdefull hjälp för patienter både pre-, peri- och postoperativt för 
att bevara och bibehålla patientens egna kroppsvärme. Går att klippa i. Vindtätt 
och vattenavvisande ytterskikt. Absorberande innermaterial  (1,5 liter vätska).
Styckförpackad engångsprodukt med låg vikt, idealisk för små förrådsutrymmen.

Testad och godkänd för antändlighet enligt SS-EN ISO12952-1:2010, samt fibersläpp 
enligt  BS-EN 13795:2011+A1:2013. Avsevärt högre värmeisoleringsförmåga än 
traditionellt täcke, testad enligt ISO 5085-1:1989.
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