
Torkmaterial
Komplett sortiment
På Lundgrens är vi stolta över att ha ett av marknadens 
mest kompletta och kvalitativa sortiment. En del av vår 
framgång bygger på hög närvaro hos våra kunder och 
leverantörer, vilket ger oss insikter i både marknadens 
behov och den tekniska utvecklingen. Dessutom är 
vårt sortiment inte låst till någon viss tillverkare, utan 
kan optimeras efter våra kunders varierande behov. 
Kontakta oss för produkter och anspassade lösningar till 
just dina applikationer.

SLANGAR
Vi har ett stort sortiment av såväl standardslang som specials-
lang från flera världsledande tillverkare.

SLANGTILLBEHÖR 
Kopplingar och klämmor för alla typer av slang, från standardi- 
serade tryckluftslangar till tunga materialtransportslangar.

GUMMI-PLAST 
Vårt sortiment av gummiduk, gummimattor, vibrationsdämpare 
och gummilister täcker de flesta behov.

HYDRAULIK 
Det modernaste hyudralslangsprogrammet med ett brett  
sortiment av kopplingar, snabbkopplingar och adaptrar.

TRANSMISSON 
Här finner du ett brett sortiment av transmissionprodukter,  
kil-, drivremmar och kilremsskivor.

PACKNINGAR, LIM, SMÖRJMEDEL OCH TORK 
Packningsmaterial, industrilimmer, smörj- och tätningsmedel 
från bl a Loctite, CRC och Molykote.

TEKNISKA TÄTNINGAR 
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av o-ringar och  
tätningar. Vi samarbetar med utvalda tillverkare i Europa  
och USA.
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Tillsammans är vi starkare

Lundgrens ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade  
bolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin  
ännu mer konkurrenskraftig. Detta ger oss den stora  
koncernens muskler när det behövs. Samtidigt är vi en  
flexibel och snabbfotad organisation som alltid står redo att  
tillgodose dina önskemål. Beijer Tech representerar några  
av världens ledande tillverkare och erbjuder genom sina  
dotterföretag förädlade, kundanpassade lösningar inom  
produktområdena ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk,  
flödesteknik och industrigummi. www.beijertech.se
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Er partner inom torkmaterial
Lundgrens representerar produkter från världsledande tillverkare inom flödesteknik och 
industrigummi. Vi lagerför marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör,  
gummi, kem, hydraulik, packningsmaterial, torkmaterial, O-ringar, tätningar och silikon- 
gummi. Vår storlek gör att du kan välja oss, både för unika specialprodukter eller som  
helhetsleverantör – det är upp till dig.

Erfarenhet sedan 1949
Vår verksamhet började redan 1949. Sedan dess har både sortiment och kunnande vuxit. 
Idag har vi mer än 35 000 artiklar, representation i hela landet och mångåriga relationer  
med kunder inom OEM-företag, återförsäljare samt slutkunder. På vår kundlista har vi  
kunder med stora krav som Scania, Volvo, Preem, Alfa Laval, Boliden och LKAB. Det gör 
oss till ett tryggt val för både små och stora företag.
 
Förbättrad lönsamhet och effektivitet
Vi strävar efter att förbättra din lönsamhet och effektivitet genom att omvandla och  
förädla produkterna till kundanpassade och konfektionerade lösningar. Vi kan även  
utveckla och ta fram skräddarsydda produkter för specifika ändamål tillsammans med  
våra leverantörer – allt för att kunna erbjuda dig en så funktionell och kostnadseffektiv  
lösning som möjligt.

Proaktiva lösningar i nära samarbete
Våra engagerade medarbetare arbetar förebyggande för att på effektivaste sätt bidra  
till lösningar som förbättrar dina processer och konstruktioner. Tack vare vår breda  
branschkunskap och vana av att hantera komplexa projekt kan vi se till att du alltid får  
en optimal lösning. Naturligtvis är Lundgrens certifierade både enligt ISO 9001 och  
ISO 14001.

Effektiv logistik ger säkra och snabba leveranser
Lundgrens har ett stort sortiment där vi lagerhåller kundanpassade volymer av de flesta 
produkterna. Med ett modernt lagerhanteringssystem och effektiv logistik ser vi till att  
du får det du behöver i tid. Vi klarar stora volymer, exempelvis plockar och levererar  
vi cirka 1000 orderrader varje dag.

Absorbenter SMS Oil Only

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Oil Only, ark MW 1087-1 50x40cm, 200st St
Oil Only, ark HW 1087-2 50x40cm, 100st St
Oil Only, rulle 1087-4 0,8x50m, 1st St
Oil Only, rulle 1087-6 0,4x50m, 2st St
Oil Only, orm 1087-8 8x120cm, 20st St
Oil Only, kudde 1087-9 43x43cm, 10st St

Absorbenter SMS Universal

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Universal, ark MW 1088-1 50x40cm, 200st St
Universal, ark HW 1088-2 50x40cm, 100st St
Universal, rulle 1088-4 0,8x50m, 1st St
Universal, rulle 1088-6 0,4x50m, 2st St
Universal, orm 1088-8 8x120cm, 20st St
Universal, kudde 1088-9 43x43cm, 10st St
Universal, fatlocksskydd 1088-0 ø56cm, 25st St

Textila torktrasor bal

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Vita lakan prima 1003-10 10kg/bal Kg
Vita lakan prima 1003-25 25kg/bal Kg
Vita putstrasor 1003-910 10kg/bal Kg
Kulörta trasor prima 1084-5 5kg/bal Kg
Kulörta textil trasor 1084-10 10kg/bal Kg
Vit frotté prima 1085-5 5kg/bal Kg

Kulört frotté 1085-10 10kg/bal Kg

Textila trasor box

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Vita lakan prima 1003-3 3kg/box Kg
Kulört flanell trikå 1083-3 3kg/box Kg
Kulört lakan prima 1084-3 3kg/box Kg

Kulörta och vita torktrasor i box för ekonomisk och enkel hantering. 
Kulört flanell och trikå används för avtorkning av olja, fett och smuts. 
Prima, 100% bomull används inom fönsterputs, måleri, rekond och 
billackering.

Vattenavisande, lämpliga för absorption av petroleumbaserade vätskor 
såsom olja, diesel, bensin etc. SMS serien är idealisk för snabb 
absorption med förstärkt ytskikt på båda sidor. Färg: Blå.

Lämpliga för absorption av oljor, kyl, smörj och lösningsmedel samt 
icke aggressiva kemikalier. SMS serien är idealisk för snabb absorption 
med förstärkt ytskikt på båda sidor. Färg: Grå.

Kulörta och vita torktrasor i frotté och lakanskvalité används för 
avtorkning av olja, fett och smuts i verkstäder. Trasor prima, 100% 
bomull används inom försterputs, måleri, rekond och billackering.    
5kg bal har ett bärhandtag. 

Trassel och tork

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Vitt trassel 1000-25 25kg/bal Kg
Bomull torkduk 1006-10 10kg/bal Kg

Papper

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Industri, 1 lager returfiber 1089-1 1 rulle/förpackning St
Soft, 2 lager nyfiber 1089-2 2 rullar/förpackning St
Soft, 3 lager nyfiber 1089-3 2 rullar/förpackning St
Supersoft, 4 lager nyfiber 1089-4 1 rulle/förpackning St

Absorbenter granulat

Namn Art. nr Förpackning Enhet
Safesorb finkornig 1020-0 10kg säck med handtag St
Safesorb grovkornig 1020-1 20kg säck St
Blå Absol grovkornig 1017-1 16kg säck St
Blå Absol grovkornig 1017-3 10kg hink St

Ställ för papper och absorbenter

Namn Art. nr Benämning Enhet
Golvställ Plus 1090-1 470x580x1000mm St
Golvställ 1090-2 420x500x845mm St
Väggställ 1090-3 200x480x410mm St
Centerkoppar 1090-22 2st/förpackning St

Granulat för in och utomhusbruk. Snabb absorption på vägbanor, golv 
och arbetsytor. Lämplig till alla typer av vätskor. Grovkornig har en 
granulatstorlek på 1-3mm och finkornig 0,5-1mm. 

Papper med olika antal lager för olika användningsområden. Optimala 
för avtorkning av skärvätskor, olja, fett och smuts. 

Tradionellt trassel för lättare avtorkning. Avtorkningsdukar i bomull 
för städ och underhåll. 

Golvställ/väggställ för papper och absorbenter. Tillverkade av 
förzinkade stålrör och är avsedda för rullar upp till 43cm. Golvställ Plus 
klarar rullar upp till 53cm. Centerkoppar är specialgjorda för att passa 
till olika rullar. Med hjälp av extra fjädrar så kan rullarna fixeras.


