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Anyone can sell
a product.
We’ll help you find
the right solution.



OM: 
SKYDDA

Skydda er en av de ledende leverandører av 
HMS-løsninger og produkter for personlig  
verneutstyr i Norge. Vi er også en del av  
Bergman & Beving konsernet som forsørger 
industri- og byggesektoren i Nord-Europa med 
verktøy, forbruksmateriell og komponenter.

Vår misjon er enkel: Ingen skal komme til 
skade når de arbeider. Vi vil at alle skal komme 
hjem like hele som da de gikk på jobben. 

I Skydda Norge vet vi at glade og fornøyde 
mennesker som trives på jobben, også arbeider 
sikrere. Derfor skal – og må – HMS være enkelt 
og lønnsomt. Kunstige krav til helse, miljø og 
sikkerhet skaper unødvendig misnøye, irritasjon 
og kostnader. 

Gjennom unik rådgiving og skreddersydde 
løsninger, gjør vi i Skydda Norge våre kunders 
hverdag enklere, sikrere og mer lønnsom. 

Vi får til dette takket være en unik kompetanse 
og erfaring som spenner over flere tiår. I tillegg 
har vi produktene som gjør det lett å få til helse, 
miljø og sikkerhet i praksis.

For det skal være enkelt å være trygg.
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90 år i trygghetens tjeneste
Da Skydda startet opp var det billigere å erstatte en skadet arbeider med en ny, 
frisk mann enn å kjøpe verneutstyr. - Heldigvis er det skjedd ganske mye på 90 år, 
sier salgssjef Ole Ragnar Skredderberget.

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

SKYDDA JUBILERER:

I år feirer Skydda 90 år som ekspert og forhandler av sikker-
het og personlig verneutstyr i bygg- og industrisektoren.

De første årene
HMS-ekspertens historie strekker seg tilbake til 1928. En av 
dem som har god kjennskap til bakgrunnen til bedriften, er 
Bjørn Petersen. Han var eier og daglig leder i firmaet Gurholt AS 
fra 1971 til det ble kjøpt opp av Skydda i 1995.

Historien til Gurholt AS begynner allerede på 1920-tallet, men 
først ti år senere, begynte bedriften å sysle med salg av verne- 
utstyr - uten at dette ble en stor suksess. 
- Årsakene var dels at man ikke visste hvor farlige en del stoffer, 
som for eksempel asbest var, dels at verneutstyr ikke var noe 
å bruke penger på. Det var billigere å få inn en ny arbeider hvis 
noen ble syke, eller ikke lenger klarte å jobbe, forklarer Bjørn.
 
Forandret av krigen
Etter krigen ble det derimot endringer. Sakte, men sikkert ble 

interessen for verneutstyr større. Faren til Bjørn fikk ansvaret 
for å skaffe produkter og agenturer for firmaet. 

- Da faren min var i midten av 60-årene spurte han om jeg ville 
begynne i bedriften, og jeg sa først nei. Så gikk det noen år og 
faren min spurte igjen. Han sa at hvis jeg ville inn, så måtte det 
bli nå, eller så ville han selge hele firmaet, sier Bjørn.

Han valgte til slutt å takke ja til farens tilbud, og resten er et lite 
stykke HMS-historie. I takt med større fokus på trygge arbeids- 
plasser og skjerpede sikkerhetskrav, økte også forhandlernett, 
antall produkter og omsetning. Gurholt AS vokste seg gradvis ut 
av forskjellige lokaler i Oslo sentrum, før de til slutt landet for 
godt på Bryn - samme sted som Skydda Norge i dag holder til.   
I 1995, etter 25 år som daglig leder, valgte Bjørn Petersen å 
takke av som HMS-general. Han solgte Gurholt til Skydda og 
trakk seg tilbake.  
- Selv om Gurholt var størst på verneutstyr i Norge, var vi for 
små i europeisk målestokk. Jeg ønsket at firmaet skulle bevare 

Foto: Skydda Norge er stolte samarbeidspartnere med NSF.
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sin ledende posisjon i fremtiden, og siden Skyddas målsetting 
var å bli ledende i Norden var det naturlig for meg å selge til 
dem.  

Skydda blir til
I 1997 ble Skydda et eget selskap og salgssjef Ole Skredderberget 
er en av dem som har vært med i bedriften siden den gang. 
- Skydda har alltid blitt sett på som en kompetent og seriøs 
aktør av både leverandører, kunder og konkurrenter, sier 
salgssjefen. 
I løpet av 90 år har det naturligvis vært en stor utvikling innen 

HMS. 
- Vi er mer opplyst i dag og det er større fokus på lover, regler 
og holdninger til ulike sikkerhets- og kvalitetskrav. Dette 
sørger for en klarere og tydeligere ansvarsfordeling mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker, som igjen sikrer en tryggere 
jobbdag, poengterer Skredderberget. 

Det har også vært en stor endring på produktsiden når det 
gjelder helse, miljø og sikkerhet. Så vel bruk av verneutstyr, 
som produktutvalg er skutt i været.

HMS-spesialist Skredderberget er ikke i tvil om at dette er en 
positiv utvikling. 

- De siste 20 årene har vært en  
renessanse for produkt- 
utvikling og sortiment. Fra et  
ganske snevert utvalg, er det i 
dag vanvittig mye å velge  
mellom. Man kan enklere få 
tilpasset utstyr ut i fra ulike  
arbeidssituasjoner og jobben man 
skal gjøre, sier Skydda-veteranen. 

Inn i fremtiden
«Skydda-katalogen» har i lang tid bidratt til selskapets ry 
som en seriøs, høykompetansebedrift.

- «Skydda-katalogen» er et eget begrep i bransjen og kata-
logen finnes hos de fleste arbeidsgrupper som jobber med 
verneutstyr. Nå har katalogen blitt digitalisert til skydda.no, 
som en del av bedriftens nye online kunnskapssenter, men 
tidligere kataloger blir fortsatt hyppig brukt i arbeidsdagen, 
sier Skredderberget. 

På nye skydda.no har Norges ledende leverandør innen 
HMS- og personlig verneutstyr valgt å kombinere sin nye 
e-handelsplatform med et digitalt kunnskapssenter og 
oppslagsverk innen HMS og personlig verneutstyr. Bedrifter 
kan enkelt finne den informasjonen de trenger om personlig 
verneutstyr, gå gjennom opplæring, skaffe seg nødvendig 
kompetanse og spore opp utgåtte produkter. 
Skydda.no gjør det enda enklere å skreddersy en tryggere 
arbeidshverdag for årene som kommer. ●

“....I løpet av 90 år har det naturligvis vært en stor utvikling innen HMS. ”
 

Foto: Ole Skredderberget , 
salgssjef i Skydda Norge.

90 ÅR
1 9 2 8 - 2 0 1 8
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Treffer Blink hos de frivillige
Blink-festivalen er verdens største sommerskiarrangement. 450 frivillige stiller opp for at  
Therese Johaug & co skal få oppleve folkefesten i Sandnes og Ålgård. Skydda Norge sørger for å 
holde dugnadsarbeiderne trygge på jobben.

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

SKYDDA, EN VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER FOR NORSK IDRETT:

- Blink er et helt enestående arrangement. Hele verden- 
seliten i langrenn og skiskyting stiller opp, men det mest 
imponerende er logistikken rundt festivalen. Vi er stolte av 
å kunne bidra med våre lille del, sier markedssjef Karoline 
Klatran i Skydda Norge. 

Omlag 450 frivillige legger ned over 4500 dugnadstimer  
før-, under- og etter Blink-festivalen. Samtidig «stenges» 
store deler av Sandnes by i flere uker når det skal rigges opp 
til rulleskifesten som arrangeres årlig i augustmåned.

- Skydda er jo spesialist på HMS og personlig verneutstyr, 
så vi sørger for at menneskene som rigger arenaene og de 

frivillige får riktig bekledning til arbeidet. Vår misjon er alltid 
at folk skal være trygge på jobben - også under Blink, sier 
Klatran.

Årets Blink-festival, er andre gang Skydda Norge er med som 
samarbeidspartner. Bedriftens engasjement i skimiljøet er 
imidlertid av langt eldre dato.  Siden 2009 har Skydda vært 
strategisk samarbeidspartner for Norges Skiforbund  
langrenn,  og engasjementet har etter hvert blitt utvidet til å 
gjelde også landslagene i skiskyting og kombinert.
 
 

Fotograf: Atle Mork Oftedal. Fra Blinkfestivalen 2018.
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Markedssjef Klatran forklarer:
- For Skydda er det viktig å være engasjert i miljøer som 
setter helse, miljø og sikkerhet i fokus. Derfor har vi i en år-
rekke vært viktig sponsor av idrett på regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Noe av det viktigste Skydda og skimiljøet 
gjør sammen, er å sørge for at det norske teamet i smøre- 
bussene jobber i et forsvarlig og ikke-helseskadelig arbeids- 
miljø. 

- Svevestøvet som oppstår når 
man børster langrennsski som 
er behandlet med pulver er 
ekstremt fint. Det er tilnærmet 
usynlig, og bli hengende i lufta 
i lang tid etter at man er ferdig. 
Dette er faktisk så alvorlig at hvis 
løpere selv gjør dette kvelden 
før et renn - eller samme dag   
- kan det føre til at man får 

problemer med å yte maksimalt. Derfor levere vi blant annet 
førsteklasses åndedrettsvern til de som sørger for norske 
gullski i verdenscup, VM og OL. God helse og  
sikkert arbeidsmiljø er enda viktigere en edelt metall,  
understreker Karoline Klatran. ●

Fotograf: Atle Mork Oftedal og Ørjan Dalseth. Fra Blinkfestivalen 2018. Fra Blinkfestivalen 2018.

Foto: Skydda leverer verneutstyr til NSF-smørere. 



FOTO: SKEDSMO BUD OG VARE/GOODWILL
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Netthandel hos Skydda:  
- En gedigen bonus
- Vi valgte Skydda som leverandør først og fremst på grunn av kvaliteten på produktene. Etter at 
vi ble kunde oppdaget vi netthandelplattformen - og det var en gedigen bonus, smiler Svein-Arne 
Trøen i Skedsmo Bud og Vare.

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

SKEDSMO BUD OG VARE

Effektive innkjøp
Nye skydda.no er designet for å effektivisere innkjøp og 
administrasjon. Bedrifter finner all informasjonen de trenger 
om arbeidsklær og personlig verneutstyr, de kan gjennom 
opplæring skaffe seg nødvendig kompetanse og spore opp 
utgåtte produkter.
 
At det virker, kan partner og markedssjef Svein-Arne Trøen 
i transportfirmaet Skedsmo Bud og Vare AS på Jessheim 
skrive under på:

- Vi inngikk en avtale med Skydda rundt nyttår om å kjøpe 
arbeidsklær av dem. Med over 100 ansatte er det alltid noen 
som har behov for nye sko eller nytt arbeidstøy. Og e-handels 
plattformen skydda.no har virkelig levd opp til forventningene, 
sier Trøen.

Fungerer kjempebra
Han trekker frem hvor enkelt og fleksibelt det er å bestille på 
nettsiden, og poengterer også at leveransene kommer raskt.
 
- Var netthandelplattformen et avgjørende argument for dere 
da dere valgte Skydda som leverandør?

- Egentlig ikke. Vi hadde liten kjennskap til at skydda.no 
skulle videreutvikles, og valgte å bytte til Skydda først og 
fremst på grunn av service og kvaliteten på produktene. Men 
plattformen fungerer veldig bra, og har i ettertid vist seg 
som en kjempebonus for oss som kunde, fastslår Svein-Arne 
Trøen.
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Bedre søkemotor 
E-commerce ansvarlig Ruth Avila i Skydda Norge er glad, 
men ikke overrasket, over den positive tilbakemeldingen fra 
Skyddas ferske kunde.
 
- Hovedfokuset er å løse kundenes spesifikke behov, ved å 
finne de løsninger, produkter og tjenester som gjør dette på 

en best mulig måte. Den største 
fordelen for kundene er at de 

kan få skreddersydd  
sortimentet helt etter egen 
bedrift. At kundene nå 
finner alt dette på en og 
samme plattform, har ikke 
vært mulig tidligere, 

forteller Ruth.  ●

 

 

“...Skydda er en av de ledende leverandører av HMS-løsninger og produkter for personlig  
verneutstyr i Norge. Nylig lanserte bedriften sine nye nettsider skydda.no.  

Med denne plattformen kan Skydda gjennom personlig rådgivning skreddersy tilgange til  
produkter og tjenester helt etter kundenes individuelle behov.”

FOTO: SKEDSMO BUD OG VARE AS
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En skikkelig f-fyr!

Hva er din dårligste egenskap?
- Hæ? Kom akkurat inn i en tunnel her. Kan du gjenta  
spørsmålet? He he...

Hva ville du aldri solgt - og hvorfor?
- Vaskemaskiner. Spør Silje - madamen - hvorfor. Det har 
noe å gjøre med at man bør ha god kjennskap til produktet 
man skal selge og dets egenskaper.

Hva er det beste (Skydda-)produktet du har solgt?
- Batteri til en Sundstrøm åndedrettsvifte. Det var helt  
avgjørende for at viften skulle fungere!

Hva er din kompetanse, hva selger du?
- Lojalitet gjennom samarbeid. Fallsikring er viktig fordi det 
gjelder om liv og helse! Dette må på dagsorden fordi det går 

mange liv tapt hvert år fordi utstyret ikke brukes eller det brukes 
feil. Derfor syns jeg det er viktig å stadig minne kunder om hvor 
enkelt det er å bare bruke det.

Hvorfor liker du jobben din?
- Uansett utfordring innen personlig vern så har Skydda  
løsningen. 

Hvorfor er det gøy å besøke kunder?
- Det er der de gode relasjoner skapes og de beste historiene og 
utfordringene blir delt. Gjennom demonstrasjon av alt fra fall-
sikring til coating på vernebriller, er det mange som får seg en 
«a-ha-opplevelse». En støtteline kan for eksempel gjøre arbeids-
dagen enklere, sikrere og mer lønnsom, fordi en kan jobbe med 
hendene frie i høyden og på den måten bli mer effektiv. Litt fun 
fact og tid er penger!  ●

BLI KJENT MED SKYDDA

Skyddas representant i Nord-Norge er opptatt av å bygge relasjoner, lojalitet og samarbeid i sitt 
forhold til kundene sine. Men inspirasjonen til å gi alt for hvert salg finner lokalpatrioten ved et 
stille fiskevann på fjellet.

Navn:   Paul-Erik Markussen
Alder:   30 år
Sivilstand: Samboer med Silje
Bosted:   Harstad
Stilling:   Regionansvarlig Nord-Norge

FOTO: SKYDDA NORGE/PAUL-ERIK MARKUSSEN.



Vernestøvel Heckel MX 100 GT med vinterfôr og vanntett 
Gore-Tex®-membran. Støvelen er behagelig varm og har 
en ekstremt god komfort. Egnet for arbeid i fjell, kjøle- 
rom, gruver og innen olje- og gassindustrien.

Nyhet! Heckel vernestøvel

• Metallfri tåhette og myk spikertramp.
• 100 % vanntett.
• Yttersåle av PU/gummi, som gir meget godt          
    grep- og støtdemping. 
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E-handler trygt arbeidsmiljø på nettet
Industrivarer i Namsos bruker Skyddas nye e-handelsplatform for å best mulig kunne betjene 
kunder fra bygg- og anlegg, mekaniske verksteder og produksjonsbedrifter. 

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

Skydda Norge - en av landets største leverandører innen 
HMS og personlig verneutstyr - lanserte nylig sin nye  
e-handelsplatform skydda.no - internt kalt  
Kunskapssenteret. 
 
Med denne plattformen kan Skydda gjennom personlig råd- 
givning skreddersy tilgangen til produkter og tjenester helt 
etter kundenes individuelle behov.
 
Camilla Wikan er butikksjef hos Industrivarer i DDE-bygda 
Namsos. Bedriften har siden 1980 levert et bredt spekter av 
PPE-produkter, industrielt og mekanisk utstyr, samt ulike 
typer festemidler. 

Nylig tok den populære forhandleren i bruk Skyddas nye 
e-handelsløsning, og erfaringene så langt er gode:

 - For oss fungerer det veldig bra å bestille varene gjennom 
nye skydda.no. Vi legger inn bestilling, også ordner vi oss 
stort sett selv etterpå. Det er enkelt, forklarer butikksjef 
Wikan.

Industrivarer selger produkter til en svært sammensatt 
målgruppe.

- Typiske kunder hos oss kan være fra bygg- og anlegg,  
mekaniske verksteder, produksjonsbedrifter - eller privat- 
personer, forklarer Wikan. 

FOTO:  INDUSTRIVARER I NAMSOS
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Nye skydda.no er designet for å effektivisere innkjøp og 
administrasjon. Bedrifter finner all informasjonen de trenger 
om personlig verneutstyr, og de kan gjennom opplæring  
skaffe seg nødvendig kompetanse og spore opp utgåtte  
produkter.
 
- Den største fordelen for kundene er at de kan få skredder- 
sydd sortimentet helt etter egen bedrift. At kundene nå vil 
kunne finne alt dette på en og samme plattform, har ikke 

ALLE GÅR I PLUSS: “-  E-handel på skydda.no er lett å bruke 
og søkemotoren gjør det raskere å finne produkt og pris for  

sluttkunde. Utgangspunktet er at alle skal tjene på rett sikkerhet”  
-  understreker Ronny Røsberg.

FOTO:Skydda Norge/ Ronny Røsberg

FOTO:  Industrivarer i Namsos bruker Skyddas nye e-handelsløsning for å best mulig kunne serve kundene sine.

vært mulig tidligere, forteller regionsansvarlig Ronny  
Røsberg i Skydda Norge AS.
 
-  E-handel på skydda.no er lett å bruke og søkemotoren gjør 
det raskere å finne produkt og pris for sluttkunde. Utgangs- 
punktet er at alle skal tjene på rett sikkerhet, understreker 
Ronny. ●



AKTIVITETER DEB
HUDPLEIE PRODUKTER



Innsalgs aktivitet med dispensere som virkemiddel. 2 patroner 
med produkt, gir 1 gratis tilhørende dispenser. Gjelder Protect 
kremer, Håndrens, kremsåper, hudkremer. Grundéns - like tørr og trygg som i TV-stolen   

THE PASSION FOR FISHING 

Nå gjør Skydda deg trygg og tørr på jobb med klær fra Grundêns   
- kjent fra TV-serien Deadliest Catch. 

 - Sikker arbeidsplass er prioritet nummer én for oss og da 
er rett valg av leverandører viktig for å dekke de behov våre 
kunder har. Grundêns blir en sentral leverandør på regntøy 
og kvaliteten de har i produktene gir en trygghet om at vi skal 
levere de beste løsningene for kunden, sier Ronny Røsberg
regionsansvarlig for Skydda i Midt-Norge.

Grundêns er blant annet kjent for å ha levert sine produkter 
til den populære TV-serien Deadliest Catch - også kjent som 
«Livsfarlig fangst». Dette er regntøy som motstår naturens 
krefter og sørger for en trygg jobbdag for norskættede Sig 
Hansen og hans mannskap på fiskebåtene i Beringshavet. 

Det er viktig å velge regntøy som er tilpasset behov og 
arbeidsmiljø. Med fokus på helse, miljø og sikkerhet sørger 
Grundêns for at du er trygg på jobb. Regntøy fra Grundêns er 
av beste kvalitet og retter seg spesielt mot fiskerinæringen, 

men bygg og anlegg, og industrisektoren, er også viktige 
bransjer. Grundêns leverer vannavstøtende plagg som må 
tåle de harde påkjenningene disse yrkesgruppene krever. 

- Ser vi på klimaet vi lever i så 
forstår vi at det er viktig med 

godt regntøy. Det kan være 
fryktelig kaldt og vått. Med 
gode leveringsløsninger og 
rett bredde i sortimentet 
vil vi med Grundêns være 

en kompetent leverandør av 
regntøy! -forklarer Ronny  

Røsberg i Skydda. ●

TEKST: GOODWILL
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FOTO: GRUNDENS
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Komfort - uten gnagsår!
- En arbeidssko skal beskytte mot utvendige støt og slitasje. Vår nye modell sørger også for at 
foten unngår gnagsår og gnissing fra innsiden, forklarer markedssjef Karoline Klatran i HMS- 
eksperten Skydda Norge.

PRODUKTNYHET

Skydda er en av landets ledende leverandører av HMS- 
løsninger og personlig verneutstyr. Sammen med produsenten 
Arbesko lanserer de nå en ny, smidig kolleksjon utviklet  for 
bygningsarbeidere, håndverkere og industriarbeidere som er 
mye i bevegelse. Navnet på den nye sko-serien er Arbesko 
Umeå.

Dekker bredt behov
Sko-serien Umeå består av tre ulike modeller som skal 
dekke ulike behov hos sluttkundene.
 

- Uansett om du jobber innendørs eller utendørs, i sommer- 
varme eller i ruskete høstvær, har vi en sko som passer deg. 
En selvfølge er at den skal sitte godt på foten. Der foten bøyer 
seg, skal også skoen gjør det, uten at man mister grepet. 

Snøringssystemet gjør det enkelt å justere passformen, 
og å ta av-og-på skoene. At modellene er helt sømløse på 
innsiden, sørger for at gnagsår og gnissing er et ikke-tema, 
forklarer Karoline Klatran. 
 
 
 
 
 

Mmmm

FOTO: ARBESKO
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UMEÅ FAMILIEN 
Arbesko Umeå 929 er en ekstra luftig vernesko. Perfekt for 
montører innen industri og håndverkere som jobber utendørs 
på sommeren. 929 har et bra hælgrep, er stabil og sitter godt på 
foten, og er uten gnagende sømmer. Den spesielle snøringen 
gir bedre plass for tærne og ett bra grep rundt hælen. Skoen 
har dessuten slitesterk tåbeskyttelse og en såle som tåler 
gjødsel og gress. 
 

Arbesko Umeå 939 er en luftig vernesko med den siste 
teknologien utviklet for håndverkeren innen  bygg, VVS og 
EL som beveger seg mye. Den er smidig, men likevel stabil. 
Ideell når du sitter på huk eller klatrer opp en stige. Skoen er 
komfortabel, uten gnagende sømmer. 939 puster, men klarer 
lettere regn, har en slitesterk tåbeskyttelse og tåler gjødsel 
og gress. 

Arbesko Umeå 949  er en kraftig, vannavvisende verneskolett 
tilpasset utendørsbruk. Den passer utmerket for bygningsar-
beidere og gartnere. Komfortabel, uten gnagende sømmer. 
Den spesielle snøringen gir godt grep og et jevnt trykk over 
foten. Skoletten har slitesterk tåbeskyttelse og et sikkert grep 
som hindrer at skoen åpner seg ved slag mot foten. 949 tåler 
gjødsel, gress og leire. ●
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- Svikt i kunnskap og vilje.
En ny rapport avslører at tre av fire norske industribedrifter bryter sikkerhetsloven for ansatte. 
- Kunnskap om sikkerhetskrav og vilje til opplæring, er der det svikter mest, mener Skydda-sjef 
Vegard Aune.  

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

NY RAPPORT AVSLØRER OMFATTENDE LOVBRUDD I NORSK INDUSTRI

 • 3000 skades årlig
 • 90 mistet livet i arbeidsulykker 
 • Slurver med HMS og opplæring 

Folkehelseinstituttet anslår at så mange som 79 000 personer 
trolig rammes av arbeidsskader - registrerte og uregistrerte 
- i Norge hvert år. Det betyr i praksis over 200 mennesker om 
dagen. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det årlig registreres 
rundt 3000 ulykker og skader i norske industribedrifter.  
Fellestrekket for ulykkene er som regel mangelfull bruk av  
verneutstyr eller at maskiner som benyttes ikke har god nok  
sikkerhet.

- Tallene er urovekkende, men det er dessverre ikke en over- 
raskende rapport som Arbeidstilsynet presenterer, fastslår  
Vegard Aune, daglig leder i Skydda - en av Norges ledende 
leverandører av HMS-løsninger og produkter for personlig 
verneutstyr.

Nedslående aksjon
Arbeidstilsynet kontrollerte i februar og mars 219 industri- 
bedrifter over hele landet. Aksjonen avslørte at 74 prosent av 
bedriftene ikke overholdt sikkerhetslover for ansatte.  
I halvparten av industribedriftene var det mangelfullt vern av 
dem som håndterer farlige maskiner.

FOTO: L.Brador
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Rapporten fra Arbeidstilsynet avslører også at industrien er 
overrepresentert når det gjelder dødsulykker. Siden 2000 har 
90 ansatte mistet livet på jobb i norsk industrinæring.  

– Tilsynets rapport viser at altfor mange i industrien arbeider 
under farlige forhold. I tre av fire tilsyn i industrien fant vi for 
dårlig maskinsikkerhet i bedriftene, sier direktør i Arbeids- 
tilsynet Trude Vollheim til NRK, og bekrefter at det er snakk 
om lovbrudd.

Prioriterer ikke opplæring
Et annet funn i rapporten er at det i fire av 10 virksomheter 
ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig  
arbeidsutstyr, og i like mange at arbeidsutstyret ikke er 
merket med nødvendige advarsler og opplysninger om sikker 
bruk.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den 
opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre 
arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at 
arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktøren i 
Arbeidstilsynet til NRK.

Urovekkende svikt
Vegard Aune i Skydda Norge 

peker på kunnskap om hvilke 
lover og regler som gjelder, 
krav til informasjon og 
opplæring - og ikke minst å 
utvikle de rette holdningene 

hos den ansatte og bedriften 
-  som områder det syndes grovt 

mot i norsk industri.

- Når bedrifter er i tvil eller usikker på hvordan de skal forholde 
seg til risiko eller farer som kan oppstå, må de kontakte sin 
leverandør som skal bistå med opplæring. Eller som vi sier i 
Skydda «The right safety benefit everyone», påpeker Aune. 

Mangler kunnskap
Skydda er medlem i Nordic Safety Association   
www.branschkansliet.se/foreningar/nsa  og Aune opplyser 
at HMS-leverandøren ser at deres rolle mot industrien er  
viktigere enn det mange tror.

- Vi er aktive med våre kunder og setter kunnskap om rett 
bruk av personlig verneutstyr øverst på agendaen. Vårt mål er 
at sikkerhet skal være enkelt og her hjelper vi arbeidsgivere 
med å finne god løsninger og rutiner for en trygg arbeidsplass, 
sier Vegard Aune.

Han viser til Skyddas kunnskapssenter på skydda.no, hvor det 
finnes relevant informasjon relatert til de sikkerhets- 
utfordringene mange bedrifter står overfor. ●

FOTO:MEDIAMENN. ARBEIDSULYKKER OG SKADER PÅ SANSEORGANENE KAN FORHINDRES VED RIKTIG BRUK AV VERNEUSTYR.
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Sportslig design møter  
sofistikert funksjonalitet:  
Uvex 1 sport er ungdommelig og stilig kombinert med 
førsteklasses brukerkomfort. Skoene har lettvekt-design, 
er klimaoptimaliserte med høyteknologiske materialer og 
ergonomisk formet yttersåle. Uvex 1 sport - en ideel  
vernesko for det daglige arbeidslivet.

Sportslig design 
møter sofistikert 
funksjonalitet

Kommer på 
lager snart! 

Uvex 1 i freshe 
farger! 

Innleggsåler for økt komfort og avlastning 
Gjør skoene til en komfortsone og avlaster føttene, lenge før 
de blir trøtte. Uvex innleggsåler er ergonomisk formet med en 
optimal balanse mellom polstring og støtte. Dette er særlig 
egnet når man står og går mye på jobb og på hardt underlag, 
og tretthet i føttene som kan oppstå etter en lang arbeidsdag 
reduseres. Innleggssålene har også ventilering for bedre 
komfort.

FOTO: UVEX
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“....Mmmm.”

Foto: 

Redningsutsyr fra Cresto

Cresto har innsikt i høydearbeidernes hverdag. De utvikler og produserer innovative løsninger, 
produkter og tjenester drevet av innsikt om kundenes behov. Produktene er robuste, pålitelige og 
gode å bruke. 

TEKST: SKYDDA NORGE

ARBEID I HØYDEN ER VÅR LIDENSKAP

REDNINGSUTSTYR RESQ SMARTLINE

Lett og meget smidig redningsutstyr for én person. Enkel å 
ha med seg i risikoutsatte situasjoner på grunn av sin  
størrelse og lave vekt. 

Tilpasset alle situasjoner der evakuering/redning kreves, 
f.eks. arbeid i el/tele-stolper, skylift, master, bygninger.

REDNINGSUTSTYR RESQ DD

Unik patentert nedfirings-og evakueringsutstyr for høyder opp 
til 600 meter. Vinsj, aksel og bremsetrommel er koblet  
sammen (Direct Drive), som gir en overlegen ytelse og et 
sikkert og brukervennlig utstyr. Med vinsj for å kunne løfte og 
frigjøre personer som har fallt over en kant. ResQ DD  
komplett kit finnes i fem ulike lengder. 
ResQ DD-E´s ekstremt robuste design gjør det mulig å 
evakuere 3-4 personer per nedfiring. Crestos patenterte 
vakumforpakning garanterer enkel og sikker årlig inspeksjon, 
og 10 års levetid på ubrutt forpakning. 

FOTO: CRESTO
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Dette gjør du ved en arbeidsulykke
– Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte på arbeidsplassen kan og  
skjønner, forklarer sikkerhetsekspert Michael Gullvert hos Cresto. 

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

REDNINGSTIPS TIL ULYKKER

Han understreker at når ulykker skjer - stor eller liten - har 
tiden alt å si. Vet alle på arbeidsplassen hva som skal gjøres, 
hvem som skal gjøre det og i hvilken rekkefølge, kan det være 
forskjell på liv og død.

Gullvert lister opp følgende punkter enhver redningsplan 
bør inneholde:

• Hvordan sørge for egen sikkerhet?
• Hvem redder?

• Hvordan redder vi?
• Hvor finnes førstehjelpsutstyr? 
• Rømnings-/evakueringsvei?
• Hvem har kontakt med/tar imot medisinsk personell?

FOTO: CRESTOS  FALLSIKRINGSINSTRUKTØR.  På skydda.no finner du vårt kunnskapssenter, info om kurs med proffesjonelle instruktører og informasjon om 
risikoområder på en arbeidsplass. 



 
 
 

23

REDNINGSTIPS VED AVRIVINGSULYKKER 
 
Dette er ulykker som ofte medfører større blødninger og skader på lemmer.

1. Be om hjelp - varsle AMK/nødetat.
2. Stoppe blødning ved å klemme av skadeområdet.
3. Forbinde sår/skadeområde.
4. Hev skadestedet så høyt som mulig – over hjertenivå.
5. Roe ned skadd person.
6. Opprettholde pasientens kroppsvarme.

REDNINGSTIPS VED BRANNSKADER
Denne type ulykker er også svært smertefull og skjer som regel ved at personer 
utsettes for skadelige kjemikalier eller blir forbrent av ild.

1. Be om hjelp - varsle AMK/nødetat.
2. Roe ned skadd person.
3. Vann er vår venn! Kjøl ned og skyll skadestedet med kaldt vann i 5 - 15 min.
4. Fortsett deretter å behandle skadestedet med vann som holder 20-30 grader. 
Dette har en god smertelindrende effekt og sørger dermed for å holde blodtrykket 
mer stabilt og gi pasienten en bedre allmenntilstand.
5. Dekk til skadestedet med bobleplast eller plastikk. Dette hindrer væsketap i krop-
pen og gjør at pasienten unngår dehydrering.

REDNINGSTIPS VED KLEMULYKKER
Klemulykker fører ofte til innvendige skader på kroppen og er svært smertefulle.

1. Be om hjelp - varsle AMK/nødetat.
2. Hev skadestedet så høyt som mulig – over hjertenivå.
3. Roe ned skadd person.
4. Hold pasienten ved bevissthet.
5. Hold pasienten varm og sørg for god blodsirkulasjon. Smertene kan føre til blod-
trykksfall og pasienten kan gå i sjokk.
6. Ikke flytt unødvendig på pasienten – den skadde kan ha brudd i kroppen som ikke 
synes.



Nyheter fra L.Brador  
Hi-Vis vinterkolleksjon
For de som jobber i mørke og kalde forhold, og som 
trenger et plagg som tåler tøff håndtering - som også 
oppfyller de høyeste EN standarder for synlighet. 

Denne kolleksjonen er designet i henhold til samme 
prinsipp som vårens vellykkede Hi-Vis-klesområde i 
premium-segmentet, men er foret for kulde og er  
utstyrt med vindbeskyttelsesfunksjoner.

HI-VIS PREMIUM PRODUKTER
JAKKE L.BRADOR 210P

JAKKE L.BRADOR 430P

BUKSE L.BRADOR 189P

JAKKE L.BRADOR 906P HI-VIS

INDUSTRIBUKSE L.BRADOR 
185PB STRETCH

VINTERBUKSE L.BRADOR 165PB

24
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The L.Brador workmove concept 

HI-VIS 
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Vernebriller med perfekt passform

Sliter du med å finne vernebriller som sitter godt?  
Zekler 73 er en fleksibel vernebrille som tilpasser seg brukerens ansiktsform.

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE - ZEKLER

ZEKLER 73 - LETT OG JUSTERBAR VERNEBRILLE

Mennesker kommer i alle størrelser og former, det samme 
gjelder for ansiktsformene. For mange kan det være en  
utfordring å finne vernebriller som sitter godt, ikke klemmer 
eller faller av under arbeid.

Zekler har laget vernebrillen Zekler 73, en fleksibel, lett og 
justerbar vernebrille i stilrent design med tynne brillestenger. 
Brillen kommer i 3 ulike modeller, klar, gul- og grå linse. 
Brillene fåes i størrelsene small, medium og large  og har 
justerbare brillestenger og nesebro. 
 

Linsens vinkel er justerbar og fikses enkelt med et knappe- 
trykk. 

“- Brillemodellen er egnet til industribedrifter som har et 
arbeidsteam med variasjoner innen kjønn og alder. Utmerker 
seg for varierte arbeidsområder som laboratorie, produksjon, 
yrkessjåfører eller lager”. - sier Sales Manager Norway i Zekler, 
Per Arne Hauglid.

“Zekler brenner for bruk av teknisk vern. Beskyttelse er sentralt i  
arbeidslivet, men minst like viktig for opplevelser på fritiden. Zekler tilbyr 
vernebriller, hørselvern og åndedrettsvern med fokus på komfort, smarte 
funksjoner og moderne design. Alt for at opplevelsen av å bruke teknisk 

beskyttelse skal bli så bra som mulig.”  - Per Arne Hauglid i Zekler. 

Justerbare brillestenger.

Linsens vinkel er 
justerbar og fikses 
med et enkelt 
knapptrykk.Myk og justerbar nesebro. Linse i polykarbonat og UV400.

Ripe- og duggbeskyttet linse (HC/AF)

Besøk Skydda.no for å se mer av Zeklers sortiment innen 
verneutstyr. ●

Finnes i tre størrelser 
for optimal passform. 
S- M-L.
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Foto:  Zekler
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Viktig å vite om øyevern
TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE

Øyevern bruker man for å beskytte seg mot risikoer rettet mot 
øyne og ansikt. Disse risikoene kan være både mekaniske,  
for eksempel i form av flyvende partikler, og kjemiske, for 
eksempel i form av kjemikaliesøl. Stråling, for eksempel i 
form av UV-stråling eller sterkt lys, kan også være risikoer 
man utsettes for i løpet av en arbeidsdag.

For å kunne velge riktig beskyttelse, er det viktig at man  
finner ut hvilke risikoer som finnes i miljøet og at man påser 
at beskyttelsen er tilpasset personen som skal bruke det.

Den eneste måten å beskytte seg helt mot øyeskader på 
arbeidsplassen, er å bruke øyevern hele tiden.

For å være helt beskyttet må man:
• Være fornøyd med øyevernet.
• Velg øyevern med riktig passform.
• Bruke riktig beskyttelse til arbeidsoppgaven.
• For å oppnå optimal beskyttelse, er det viktig at øyever-

net byttes ut med jevne mellomrom. Hvis passformen 
blir dårlig, eller hvis linsene får riper.

Merking
Siden det finnes mange forskjellige beskyttelsesnivåer og 
bruksområder, har hvert øyevern egen merking.  
Bildet nedenfor viser hvordan man skal lese merkingen.  
 
 

Funksjoner

HC - Ripebeskyttelse
Linsen har et belegg som gir sterk ripebeskyttelse, og som 
øker levetiden på øyevernet.

HC/AF - Ripebeskyttelse/duggbeskyttelse
Linsen har et kombinert dugg- og ripebeskyttelsesbelegg. 
Motvirker dugg på linsen samtidig som det gir god ripe-
beskyttelse. 

Justerbar linsevinke
Gjør det mulig å justere linsens vinkel mot ansiktet for 

optimal passform.

Utenpå briller
Beregnet på bruk utenpå vanlige briller. Beskytter øynene og 

de vanlige brillene samtidig som synsskarpheten beholdes. 

Myk nesebro
Myk nesebro fo beste brukerkomfort.

Merking
(a) Produsent
(b) Nummer på EN-standard
(c) Passende bruksområder
Ingen merking = Generell bruk (vernebriller)
3 = Væsker (kapselbriller, visir)
4 = Støvpartikler > 5 mm (kapselbriller)
5 = Gass og små partikler < 5 mm (kapselbriller)
8 = Kortslutning elektriske lysbuer (visir)
9 = Smeltet metall og varme stoffer (kapselbriller, visir)

(d) Mekanisk resistens
S = Forhøyet slagfasthet
F = Høy hastighet, lav energi anslag (6 mm stålkule i 45 m/s)
B = Høy hastighet, medium energi anslag (6 mm stålkule i 120 
m/s)
A = Høy hastighet, høy energi anslag (6 mm stålkule i 190 m/s)
Merking «T» etter symbol for mekanisk resistens angir  
beskyttelse ved ekstreme temperaturer (FT, BT, AT)

(e) H = Tilpasset liten hodeform
(f) Høyeste mørkhetsgrad kompatibelt med innfatningen
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Forskjellige typer øyevern
På arbeidsplasser hvor det er fare for øyeskader skal det 
brukes øyevern. Det finnes flere ulike typer øyevern, og det 
er viktig å velge den typen som passer best i det aktuelle 
arbeidsmiljøet. 

Vernebriller
Vi deler inn vernebriller i kategoriene vanlige vernebriller, 
kapselbriller og sveisebriller. Vernebriller skal alltid ha 
sidebeskyttelse for å forhindre at partikler kan trenge inn i 
øynene. Det finnes vernebriller med både klare og fargede 
linser. Enkelte vernebriller kan også brukes utenpå vanlige 
briller.

Kapselbriller
Kapselbriller sitter helt tett rundt øynene og brukes der det 
er risiko for kjemikaliesøl eller i miljøer hvor det er mye 
partikler. Disse kan brukes over vanlige briller, og de har 
justerbar reim. Mange har også ventilasjon og dugg- 
beskyttede linser.

Sveisebriller
Sveisebrillene beskytter øynene mot stråling i forbindelse 
med sveising. Disse finnes i heldekkende og oppfellbare 
modeller. Sveisebrillene kan velges med ulik tetthetsgrad.

Ansiktsskjermer
I enkelte miljøer må man beskytte både øyne og ansikt. Da er 
ansiktsskjermer et godt valg. Det finnes glass i ulike mate-
rialer som passer i ulike miljøer. Ansiktsskjermer kan også 
kombineres med hjelm og hørselvern.

Sveiseskjermer
Sveiseskjermer brukes for å beskytte øyne og ansikt mot 
stråling i forbindelse med sveising. En del sveiseskjermer 
blender automatisk ned når lysbuen tennes. Dette gjør at 
man kan bruke begge hender gjennom hele sveiseprosessen, 
samtidig som det øker kvaliteten og bidrar til å forebygge 
«sveisenakke». Glasset og skjermen beskytter mot skadelig 
UV- og IR-stråling.

Les mer om  
øyevern via  

kunnskapssenteret  
på skydda.no
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Riktig arbeidstøy for maleren
Maling av vegg, tak, hus eller møbler. Det kan fort bli mye å huske på 
når man skal male. Unngå å bli forhindret i malejobben fordi du mangler 
riktig utstyr.

Stretchstoff i front, foran knær og på leggen for ekstremt bra 
bevegelighet, komfort og pusteegenskaper.  
Kraftig halvpanamavev for meget god slitestyrke. Forbøyde knær, 
stretch og en smalere passform bidrar til god fleksibilitet. 
 
Buksen sitter godt også ved lange arbeidsskift på kne. Ventilasjon 
på innsiden av lårene reguleres med glidelås. Fôret med mesh-
stoff som holder brukeren kjølig. Nedleggingsbar med 5 cm.
Justerbare knelommer forsterket med stretchkevlar. 

Størrelse: C44-C60 og D84-D120. 
Materiale: 65% polyester, 35% bomull. 260 g / m².

Malerbukse L.Brador 1043PB Stretch

Lett og komfortabel vernebrille med optimal passform. 

Linse av polykarbonat. Supravision excellence (EXC) har dugg- 
beskyttelse på innsiden, og ekstrem ripe- og kjemikalie- 
beskyttelse på utsiden.

 Supravision plus (PLU) har permanent duggbeskyttelse på begge 
sider, er antistatisk og har ripebeskyttelse.

Vernebrille Uvex Pheos

Skydda tilbyr arbeidsklær, sko og 
verneutstyr som passer til både 

profesjonelle- og hobbymalere. Du 
finner alt du trenger på Skydda.no!

Foto:  L.Brador

Lengre og bredere modell for bedre beskyttelse.
Myk komfortabel innside samt en hardere utside for beste slite-
styrke og trykkavlastning. Kneputene brukes som avlastning ved 
lendre arbeid på knærne. 
Plasseres i knelommene på innsiden av arbeidsbuksene. Unikt 
design gjør at beskyttelsen holdes på plass og følger kneets 
bevegelser. 

Passer til L.Brador arbeidsbukser. Utviklet for best ergonomi og 
funksjon

Størrelse: 260x190 mm, tykkelse 20 mm

Sertifisert i henhold til: EN 14404, klass 1, type 2.

Kneputer L.Brador 540PP



Skydda tilbyr arbeidsklær, sko og 
verneutstyr som passer til både 

profesjonelle- og hobbymalere. Du 
finner alt du trenger på Skydda.no!

Foto:  L.Brador 31

4-veisstretch for god passform og tøyelighet. 
Puster og har rask fordamping. Myk og behagelig  
børstet innside for en behagelig følelse. Refleks i nakken.
Halfzip. Leveres i farge hvit, svart og blå. 
 
Størrelse: XS-XXXL.
Materiale: 87% polyester, 13% spandex. 240 g/m².

Genser L.Brador 6001PS

Myk og komfortabel Softshell i fireveisstretch. Vannavvisende og 
vindtett med god pusteevne. Innermateriale av myk stretchtrikot. 
Vannsøyle 3.000 mm. 
To frontlommer og en brystlomme. Stropp til ID-kortholder. 
Leveres i hvit, svart og blå.

Størrelse: XS-3XL
Materiale: 92 % polyester, 8 % elastan. 230 g/m².

Softshelljakke L.Brador 2003P

Streaming-hørselvern med lydkvalitet som i hodetelefoner uten 
å gå på kompromiss med beskyttelsen. Den innebygde mikro- 
fonen er beregnet til å bruke når man kan slå av støyen, eller 
man kan isolere seg fra det støyende miljøet.

Bluetooth® rekkevidde 10 m.
EPS (Electronic Protection System) begrenser lyden i  
høyttalerne til trygge nivåer.
Innebygd litiumionbatteri gir inntil 38 timer driftstid.

I samsvar med PPE-direktivet 89/686 EEC, PPE-forordningen 
2016/425, EN 352-1, EN 352-8 og RED 2014/53/EU.

Hørselvern ZEKLER 412S

Tynn arbeidshanske med nitril.
Sømløs i nylon.
Tett passform.
Gode pusteegenskaper.
Godt grep.

Størrelse 6-12.
Samsvarer med EN 388, kategori 2.

Tynn arbeidshanske Guide 577 Nitril
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Brettet filterteknologi gir lav pustemotstand og lengre 
levetid. Kompakt design. Vedlikeholdsfri. God passform 
og komfort. 

Bredt synsfelt og bevegelsesfrihet og justerer seg auto-
matisk til ulike ansiktstyper.

Samsvarer med EN 405:2001 + A1:2009. 

Komfortabel, filtrerende halvmaske i koppformet design 
med veldig lav pustemotstand. Myk nesetetting i tekstil 
for komfortabel bruk. Utåndningsventil som meget 
effektivt ventilerer ut fuktighet, varme og karbondioksid 
gjør det komfortabelt å bruke masken under hele 
arbeidsskiftet. 

Beskyttelsesklasse FFP2, beskytter mot faste og 
væskeformede partikler 12 x HGV. 

Samsvarer med EN 149:2001+A1:2009.

Støvmaske Zekler 1302V FFP2

Halvmaske Moldex Compact

Store våtservietter innsatt med en rengjørende væske. 
Gjenfukter huden etter bruk. Leveres i en praktisk 
forpakning. Parfymert. 

Passer for arbeidsplasser som mangler vann, f.eks. 
serviceteknikere, sjåfører, jordbrukere og gulvleggere. 
Fjerner olje, fett, farge, lim, lakk, polyester, epoksy og 
tjære. 

Leveres i boks med 150 stk. og boks med 50 stk.

Rengjøringsserviett Deb Black Box

Spesialkrem som er utviklet for å brukes før arbeid. 
Kremen beskytter mot grove oljebaserte og mekanisk 
irriterende stoffer, slik som olje, fett, kull og maling. 

Inneholder unike oljeavvisende emulgeringsmidler som 
forenkler hudrengjøringen. Har et høyt pigmentinnhold 
for å gi økt beskyttelse mot skadelige stoffer. Ikke egnet 
for bruk under arbeidshansker. 

Hudkrem Travabon Classic

Skydda tilbyr arbeidsklær, sko og 
verneutstyr som passer til både 

profesjonelle- og hobbymalere. Du 
finner alt du trenger på Skydda.no!



Skydda tilbyr arbeidsklær, sko og 
verneutstyr som passer til både 

profesjonelle- og hobbymalere. Du 
finner alt du trenger på Skydda.no!
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Engangsskobeskyttelse i blå polyeten. Strikk i overkant. 
En størrelse.

Støv- og væsketett overall med lukkede og elastiske 
sømmer. Overflatematerialet består av en mikroporøs 
film som gir en smussavvisende overflate. 

Filmen forhindrer væske i å trenge inn fra utsiden, men 
slipper samtidig fuktighet fra innsiden ut. Er godkjent for 
bruk i Ex-klassifiserte soner. 

Tilpasset blant annet for landbruk, legemiddelindustri, 
rentrom, sprøytelakkering og veterinær. 
Størrelse: M-XXXL.

Korttidsdress Microgard 2000  
Standard

Skobeskyttelse PE Blå

Verneskoene fra Uvex er meget lette, moderne og 
fleksible. Egnet for personer som er allergiske mot 
krom, siden de er produsert i syntetisk materiale.
Smal lest i størrelsene 35–40, bred i størrelsene 41–52
Størrelse: 36-48.

Uvex 6596.2: 
Spikertrampbeskyttelse i ikke-metallisk mellomsåle.
Metallfri tåhette. ESD-godkjent.
I samsvar med EN ISO 20345:2011. Kategori: S3. SRC.

Vernesko Uvex 6598.8:
Metallfri tåhette. ESD-godkjent. 
I samsvar med EN ISO 20345:2011. Kategori: S1. SRC.

Vernesko Uvex

Uvex 6598.8

En luftig vernesko som er utviklet for håndverkeren 
som er i bevegelse. Den er fleksibel, men likevel stabil
Skoen er komfortabel og har ingen sømmer som kan 
gnage. Puster, men tåler lettere regn. 

Har slitesterk tåbeskyttelse. PU-belagt mikrofiber med 
skinnfølelse på overdelen. Ventilerende polyamidmesh, 
og luftig tunge av mesh. Boa® snøresystem. Slitebe-
skyttelse på tåen.

Størrelse: 35-48. 
Sertifisert i henhold til: EN ISO 20345:2011. 
Kategori: S1 P HRO SRC.

Vernesko Arbesko 939
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Lett på lagerfoten
Bilverkstedkjeden MECA er så fornøyde med den nye lettvektskoen fra Uvex og Skydda at den 
selges i hylla- og brukes på lageret!

TEKST: GOODWILL

HOS MECA GÅR DET SPORT I GODE ARBEIDSSKO:

Uvex er blant verdens fremste leverandører av innovative 
verne- og arbeidssko. Nå har den tyske produsenten ende-
lig sluppet sin lette sportsmodell Uvex 1 Sport på det åpne 
markedet. 

Skoen er blitt en suksess fra første steg!  
  
- Uvex 1 Sport er kanskje den mest perfekte verkstedskoen vi 
har sett på lenge. På grunn av lav vekt, myk såle og bra pass-
form ble skoen raskt populær blant selgerne og brukerne, 
forteller Bård Kulseth i Skydda.  
 
På bilverkstedkjeden MECAs norske hovedkontor på Gjøvik, 

har lagersjef Tor Erik Myrvold og hans team ansvaret for å 
holde orden på ca. 45 000 ulike varer fordelt 35000 
kvadratmeter. På beina er Uvex´ nye lettvektsko blitt en fast 
følgesvenn.

- Vi ble tipset om modellen før lansering, og tok inn noen 
par for å teste. Det har uten unntak vært positive tilbake-
meldinger. Skoen er lett og har litt demping. Dette er noe 
som har vært etterlyst av mitt personale som springer rundt 
på betonggulv hele dagen, forteller Myrvold – som sørger for 
at om lag 4 000 plukkrader blir ekspedert daglig fra kjedens 
norske hovedlager.  

FOTO: GOODWILL. GODT SKODD: Lagersjef i MECA, Tor Erik Myrvold, har bare go´ord om de nye lettvektskoene fra Uvex og Skydda. 

“- Skoen er lett og har litt demping. Dette er noe som har vært etterlyst 
av mitt personale som springer rundt på betonggulv hele dagen.”

- forteller Myrvold.
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Såpass fornøyde med lettvektskoen er MECA, at de både blir 
brukt av ansatte og solgt i verkstedkjedens butikkhyller. 
- Skoens lette vekt er et stort fortrinn og den er luftig. I tillegg 
til å være en ypperlig verkstedsko, fungerer den også godt i 
blant annet produksjonsbedrifter, tipser selger i MECA, Jan 
Tore Morken.   
 
Som HMS-spesialist, sørger Skydda Norge for at arbeidstakere 
er trygge på jobb. I samarbeid med Uvex leverer Skydda  
produkter med høy kvalitet og innovative funksjoner.  

- Uvex ekspertise innen forskning, 
teknologi og produksjon bidrar til 

at vi sammen kan leverer verne-
fottøy av høy kvalitet beregnet 
på mange ulike bruksområder, 
forklarer Bård Kulseth, 
regionsansvarlig i Skydda Norge. 

●

  

FAKTA OM MECA 

MECA-konsernet er en ledende aktør på ettermarkedet for bildeler, 
verktøy, forbruksartikler, billakk og verkstedutstyr. Virksomheten 
er basert på en effektiv distribusjon av reservedeler og verktøy til 
profesjonelle bilverksteder.  

For bileieren er MECA mest kjent som bilverkstedkjeden MECA. 
Verkstedkjeden utfører alt innen service- og reparasjonsarbeid, og 
bruker kun reservedeler av originalkvalitet eller bedre. MECA er 
Norges og Sveriges raskest voksende verkstedkonsept med til 
sammen over 500 verksteder. 

FAKTA OM UVEX 1 SPORT 

Uvex 1 sport er komfortabel og lett arbeidsko, spesielt egnet for verk-
steder og produksjonsbedrifter. Ungdommelig design, kombineres 
med førsteklasses brukerkomfort. Takket være lettvektdesign samt 
klimaoptimalisert- og ergonomisk formet yttersåle, er Uvex 1 sport 
den ideelle verneskoen for det daglige arbeidslivet.

Foto: Meca

FOTO: MECA
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FOR KREVENDE 
MILJØER
GUIDE 5003W
En varm og tørr hanske som 
er spesielt tilpasset til riktig 
krevende miljøer. Touch-
funksjonen i tommelen gjør at 
du kan bruke mobilen uten å 
ta av hansken.

SLITESTERK  
KVALITET
GUIDE 22W
En slitesterk og stilren 
allround-hanske i Premium 
PU. Den høye kvaliteten sørger 
for at både kulde og væske 
stenges ute. 

SMIDIG ALLROUND-
HANSKE
GUIDE 5146W
En myk og komfortabel 
geiteskinnshanske som får 
jobben gjort, også når det er 
vått og kaldt.

Hvilken vinterhanske forbedrer 
ditt arbeid i dag?

VIND- OG VANNTETTE HANSKER MED VENTILERENDE FUNKSJON

SMIDIG OG 
 PRISGUNSTIG
GUIDE 775W
En tynnere hanske som holder 
hendene varme og tørre. 
En prisgunstig favoritt.



Hvilken vinterhanske forbedrer 
ditt arbeid i dag?
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OVERLEGENT GREP
GUIDE 590W
En smidig og heldyppet 
hanske som har et ekstremt 
godt grep, også når det er 
kalde og våte forhold.

KULDESTOPPEREN
GUIDE 5004W
En hanske som tåler kulde 
og alltid holder hendene 
varme. Høy synbarhet, samt 
touchfunksjon i tommelen 
som gjør at du kan bruke 
mobilen uten å ta av hansken.

SLITESTERK  
MED FØLELSE
GUIDE 13W
Fôret hanske i Premium PU 
med den beste fingerfølelsen.  
Et perfekt valg når pass- 
form og slitestyrke er viktig.

ALLROUND  
MED  HI-VIS
GUIDE 5148W
En prisgunstig og varm 
hanske med Hi-vis materiale 
som gir høy synbarhet under 
arbeidet. 

VIND- OG VANNTETTE HANSKER

VARMFÔREDE HANSKER
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Grønvold Maskinservice øker kompetanse- og 
servicegraden med Skyddas hjelp.

- Kundene våre vil merke at servicen blir enda mer effektiv. Grønvold Maskinservice blir en  
utrolig viktig samarbeidspartner for Skydda Norge. 

TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/GOODWILL

GRØNVOLD TILBYR SKYDDA-SERVICE

Grønvold Maskinservice er kjent som en av Norges største og 
beste verksteder for elektroverktøy og hagemaskiner.  
I samarbeid med Skydda Norge tilbyr verkstedet nå salg, 
service og ekspertise på åndedrettsvern fra Sundström og 
etterhvert også på Scott. 

 - Her har vi et kompetent verksted 
sentralt i Oslo, med et faglig nivå 

som få har. Dette er og blir en 
utrolig viktig samarbeids- 
partner for Skydda, sier Bård  
Kulseth, regionansvarlig i 
Skydda Norge.

- Kundene våre vil merke at  
servicen på viftedrevet 

åndedrettsvern blir vesentlig mer effektiv enn tidligere.
Foruten salg og service på åndedrettsvern, har Grønvold 
Maskinservice nå blitt kompetente til å ta årlig kontroll på 
fallsikring. Snart vil de også kunne utføre service på fall- 
blokker.

- Grønvold er unike! De har ekstremt dedikerte ansatte som 
har hver sine fagområder og som er genuint opptatt av det de 
selger, roser Kulseth. 

Som en av Norges ledende leverandør innen HMS- og  
personlig verneutstyr, sørger Skydda for at bedrifter kan 
oppfylle arbeidsmiljøansvaret på en enklere måte. Med  
samarbeidspartnerne som Grønvold Maskinservice kan du 
være trygg på å få et fagmessig utført arbeid. Skydda tar HMS 

FOTO: GRØNVOLD MASKINSERVICE
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på alvor - slik at du er trygg på jobb. I dag er det mange som 
arbeider i situasjoner hvor det er påkrevd med  
åndedrettsvern. 

Grønvold Maskinservice er blant ekspert på åndedretts- 
masker fra Sundström. Nylig lanserte Sundström den nye 
Skjerm SR 570 som, sammen med den batteridrevne viften 
SR 500 eller SR 700 og godkjent filter inngår, i Sundströms 
vifteassisterte åndedrettsvern. 

Skjermens slange kobles til viften med filter. Overtrykket som 
dannes i skjermen, sørger for at partikler og annen forurens- 
ning ikke kommer inn i skjermen. Du beskytter åndedretts-
sonen og hodet. Utstyret kan brukes som alternativ til filter i 
alle situasjoner der slike anbefales. Dette gjelder spesielt ved 
tungt, varmt eller langvarig arbeid. Skjermen har luftretter for 
optimal komfort og tilført luft holder visiret duggfritt. 

Grønvold forhandler bl.a. også Skydda Norge sitt sortiment på 
Guide hansker, Zekler hørsel-og åndedrettsvern, Cresto  
fallsikring, L.Brador klær samt førstehjelp. ●

FOTO: GRØNVOLD MASKINSERVICE 

FOTO: SKYDDA.NO - VIFTEPAKKE SUNDSTRÖM SR 500/SR 570

SKYDDA KURS OG SERTIFISERINGER 
 
Vi har lang erfaring med personlig vern pakket inn i et 
utdannings- og tjenestetilbud. Alle kurs og tjenester 
kan gjennomføres i henhold til dine behov og ønsker, 
og kan arrangeres på det stedet som passer deg 

best. Sammen med deg vil vi legge opp utdanningen basert på din 
arbeidshverdag og dine behov. Vår kunnskap og erfaring etter å ha 
fullført mange kurs sikrer vellykkede resultater. Det er også viktig at 
innholdet oppfyller de lover og regler som kan kreves for å oppfylle 
arbeidsgiveransvaret, noe du kan være sikker på at vi tar hensyn til 
ved planleggingen.

Ønsker du å vite mer? Kontakt Skydda på tel. 22 88 44 10.

GRØNVOLD MASKINSERVICE

• I  vår butikk finner du råd og veiledning ved bruk av  
verktøy og utstyr.

• På vårt verksted for bensin- og elektroverktøy får du  
fagmessig utført arbeid i henhold til lover og forskrifter.

• Vi tilbyr sikkerhetskurs ved bruk av verktøy i henhold til  
HSM-krav fra det offentlige.

• Grønvold Maskinservice ble miljøfyrtårn-sertifisert  
høsten 2015.

• Vi er stolte av å være en godkjent lærlingbedrift innen  
elektroreparatør faget.

• Vår butikk er åpen mandag - fredag fra kl 0700 til kl 1600.

HER FINNER DU OSS:
Adresse: Brobekkveien 112 A, 0582 Oslo.
Telefon: 23 05 06 40
E-post: firmapost@gronvoldmaskin.no



Viktig å vite om fallsikring
TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE
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I samsvar med EN 365 skal alt fallsikringsutstyr  
kontrolleres årlig. Kontrollen skal dokumenteres. Årlig  
ettersyn er mer omfattende og grundig enn en daglig 
kontroll. Den årlige kontrollen må utføres av en kvalifisert 
person. Sammen med Cresto tilbyr vi deg å registrere  
produktene dine i en database (Inspector). Da har du alltid 
god oversikt over inspeksjonsstatusen for produktene. 

En kvalifisert person skal ha kunnskap om:

• Produkter, systemer og bruksanvisninger
• Lover, regler og standarder
• Bruk
• Risikoer
• Inspeksjon
• Personen må ha gjennomført et kurs og ha et godkjent 

sertifikat fra en produsent eller en av produsentens part-
nere. Les om opplæringen vår Kompetent person PPE.

Prøving
Seler og belter må prøves for å sikre at de passer til bruker-
en. I bruksanvisningen finner du informasjon om hvordan du 
tar på deg selen eller beltet på riktig måte og om hvordan den 
skal kobles til resten av systemet.

SKYDDA KURS OG SERTIFISERINGER 
 
Vi har lang erfaring med personlig vern pakket 
inn i et utdannings- og tjenestetilbud. Alle kurs 
og tjenester kan gjennomføres i henhold til dine 
behov og ønsker, og kan arrangeres på det stedet 
som passer deg best. Sammen med deg vil vi legge 

opp utdanningen basert på din arbeidshverdag og 
dine behov. Vår kunnskap og erfaring etter å ha fullført mange 
kurs sikrer vellykkede resultater. Det er også viktig at innholdet 
oppfyller de lover og regler som kan kreves for å oppfylle arbeids-
giveransvaret, noe du kan være sikker på at vi tar hensyn til ved 
planleggingen.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på tlf. 22 88 44 10.

Stell og vedlikehold av utstyr
Utstyret skal kontrolleres hver gang man skal bruke det. 
Kontroller at sømmene er hele og at det ikke er synlige  
skader på noen av delene. En kvalifisert person skal  
kontrollere fallsikringen minst én gang i året, eller når det 
har blitt utsatt for unormale påkjenninger. Skadet utstyr skal 
aldri brukes. Det må kasseres eller sendes til reparasjon i 
samsvar med produsentens bruksanvisning. Fallsikringen 
må rengjøres i samsvar med produsentens instruksjoner. 
Fallsikringen bør oppbevares på et tørt og mørkt sted med 
god ventilasjon.



Les mer om  
fallsikring via  

kunnskapssenteret  
på skydda.no
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Velge riktig utstyr

Hvordan du arbeider i høyden påvirker hvilket utstyr du bør bruke. Kategoriene som 
oppsummeres nedenfor, er definert i EN 363:2008 og brukes som grunnlag for ulike 
personlige fallsikringssystemer.

Fallsikring
Utstyr som brukes for å holde, og på en trygg måte fange brukeren før, under og 
etter et eventuelt fall. Et normalt fallsikringssystem består av:
• Forankringspunkt
• Helsele
• Koblingsline med falldemper

Fallstopp
Et fallsikringssystem som gjør at brukeren kan arbeide i et risikoområde og som 
fanger brukeren hvis vedkommende faller. Et normalt fallstoppsystem består av:
• Forankringspunkt
• Helsele
• Fallstoppline

Støtteutstyr
Utstyr som støtter brukeren og forebygger risikoen for fall slik at arbeidet kan 
utføres på en sikker måte. Et normalt støtteutstyrssystem består av:
• Forankringspunkt
• Helsele
• Støtteline og koblingsline med falldemper

Tauarbeid
System som gjør at brukeren kan posisjonere seg hengende der det ikke er mulig å 
finne fotfeste. Et normalt tauarbeidssystem består av:

• Forankringspunkt
• Helsele med koblingsfunksjon for fallsikring, støtte og sittende funksjon
• To tau (ett arbeidstau, ett backup-tau)

Redning
Et system for å redde en bruker som må evakueres eller reddes. Et normalt 
redningssystem består av:

• Forankringspunkt
• Helsele eller redningsslynge
• Evakuerings– eller redningsutstyr



Team Skydda:

Vegard Aune
CEO Skydda Norge
+47 98 21 77 26
vegard.aune@skydda.no 

Ole Ragnar Skredderberget
Salgssjef
+47 98 21 77 27
ole.skredderberget@skydda.no

Paul-Erik Markussen
Regionsansvarlig Nord-Norge
+47 40 48 22 68
paul.erik.markussen@skydda.no 

Bård Kulseth
Regionsansvarlig Øst-Norge
+47 913 213 46
bard.kulseth@skydda.no

Jan Asle Espeland
Regionsansvarlig Sør-Norge
+47 90 28 92 11
jan.espeland@skydda.no 

I Skydda Norge er vi glade mennesker – og glad i mennesker. For oss er det nemlig én ting som 
er viktigere enn alt annet: trygghet på arbeidsplassen. 
 
Hver eneste dag jobber alle våre ansatte for at de som arbeider innenfor industri, bygg og anlegg og oljebransjen skal gå hjem 
fra jobb like uskadet som da de kom. Og vi vet hva vi driver med. Blant våre medarbeidere finner du bransjens mest kompetente 
og erfarne rådgivere innenfor helse, miljø og sikkerhet. 
 
Å jobbe med oss betyr at du får tilgang til unik kunnskap og erfaring. Vi har lang bransjekunnskap innen tjenester og service, og 
som kunde hos oss får du tilgang til markedets beste produktsortiment. I Skydda Norge anbefaler vi alltid riktig produkt basert 
på ditt behov. Og vi er lette å jobbe med!
 
Smarte verktøy og kunnskapsrike ansatte gjør at Skydda Norge alltid er tilgjengelige på en hurtig og effektiv måte. For helse, 
miljø og sikkerhet på arbeidsplassen må være enkelt, effektivt og lønnsomt. Dét kan du være trygg på éat vi i Skydda Norge tar 
på alvor. 

Espen Jensen
Regionsansvarlig/KAM
+47 934 38 116
espen.jensen@skydda.no

Ronny Røsberg
Regionsansvarlig Midt-Norge
+47 97 76 16 69
ronny.rosberg@skydda.no 

SALG OG ADMINISTRASJON
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Karoline Klatran
Markedssjef
+47 47 01 87 68
karoline.klatran@skydda.no 

Roar Lundsbakken
Innesalg/Teknisk support
Kundeservice: 22 88 44 10
post@skydda.no

Tore Sogn
Innesalg/Teknisk support
Kundeservice: 22 88 44 10
post@skydda.no 

Anita Heede
Innesalg/Retur & reklamasjoner
Kundeservice: 22 88 44 10 
post@skydda.no 

Dan Henriksen
Business Controller
+47 41 92 12 30
dan.henriksen@skydda.no

Hannah Grøttum
NOBB- og registeransvarlig
+47 92 29 94 84
hannah.grottum@skydda.no

Roger Zonbrandt
COO
+46 703 77 8870
roger.zonbrandt@skydda.no 

Ruth Elizabeth Gjernes Avila
E-commerce ansvarlig
+47 922 04 093
ruth.avila@skydda.no

INNESALG/TEKNISK SUPPORT

MARKED OG E-HANDEL
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INNKJØP OG ØKONOMI
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TEKST & FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN
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Kontaktinfo:
Skydda Norge AS

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
E-post: post@skydda.no

Tlf: 22 88 44 10

SKYDDA.NO


