
HMS
HELSE MILJØ SIKKERHET 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på 
arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet 

og trygghet for ansatte og brukere 
(Wikipedia)





.... OG GODT NYTT ÅR 
Starten på det nye året ble ikke helt som vi hadde håpet på.  
Vi sitter fortsatt hver for oss med god avstand. Det kan være 

utfordrende å opprettholde motivasjonen når så mange ting vi 
gleder oss over blir tatt fra oss. Vi er opptatt av å åpne opp for 
nye muligheter og gjøre det beste ut av situasjonen. Hvordan 

kan vi  skape samhold når vi sitter på hvert vårt sted? Hvordan 
booste teamfølelsen som er så viktig, 
slik at vi føler at vi er en del av noe? 

Ta en titt på sidene som følger 
– vi håper vi kan gi deg noen idèer



Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, 
oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens 

evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og ved-
likeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for 
et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest 
blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. 
Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og 

mosjonere litt hver dag. 

(Wikipedia)

HELSE



Bidra til å øke trivselen for teamet ditt på 
Hjemmekontoret med en 8 ukers lunsj challenge! 
30 minutter ute i frisk luft hver dag





CRAFTPRODUKTER
Langrennstøy passer til mere enn langrenn. 
Ypperlig til all aktivitet ute i kalde forhold.

Produkter fra Craft:
Club Jacket 
Club Pants 



KNITTED HAT PROMO 
Avtagbar dusk. Flere farger

HYBRID WEATHER GLOVE  
En 2-i-1 hanske med børstet innside og vind- og vannbeskyttende deksel.

Flere farger



ULL ER GULL
Eget design og valgfritt materiale

Lue og hals i 100% merinoull. Kan produseres i dine egne PMS-farger 
og med egen label. Også andre materialer hvis ønskelig. 



JBL REFLECT MINI NC  
Om du driver med yoga, jogging eller langrenn, er JBL Reflect Mini NC sportsørepluggerdet 
perfekte tilbehøret for din sportslige livsstil. Med aktiv støyreduksjon kan du fokusere på 

treningsmålet ditt uten distraksjoner. 



Klesstilen vår har nok forandret seg litt det siste året. Crafts nye serie; Core soul er komfortabel med 
god kvalitet. Flere varianter og flere farger. 
Produkter:
• Core soul hood sweatshirt
• Core soul sweatpants
• V150 Engineered løpesko har luftig overdel i teknisk       
  avansert mesh som gir god ventilasjon til både rolige  
  turer og intensive treningsøkter.

CORE SOUL





KOLLEN 
SIGNATURKOLLEKSJON

Den eksklusive Kollen Signaturkolleksjonen er 
designet i samarbeid med Holmekollen Skifestival 

og er inspirert av norsk friluftstradisjon, 
kombinert med innovasjon og urbanitet.

Kollen 2-lagsjakke
Kollen Nikkers

Kollen 2-lags anorakk
Kollen Pannebånd
Finse lang ullsokk

Kollen HZ ullgenser
Kollen 22L ryggsekk 





TRENINGSSTRIKK

YOGAMATTE
Kjekt å ha på hjemme når treningssenteret er stengt. 

Treningsstrikker. Sett med 5 stk eller 3 i ulik motstand.
Logo på pouch.

12617401 Babaji yogamatte. Logomerkes på vesken. 

TRENINGSSETT
Treningssett med alle verktøyene du trenger for en perfekt 

treningsøkt. To håndgrepstrenere, hoppetau og brystutvider i 
matchende fargemateriale. 

DRIKKEFLASKE
Vannflaske av bioplast. 

En stilren og fin vannflaske som passer like bra 
på arbeidsplassen eller på trening. 

Rommer 500 ml. 

HJEMMETRENING



Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det 
utføres et arbeid. Arbeidet defineres vanligvis som lønnet arbeid, og miljøet 

blir ansett å være viktig i den forstand at det påvirker det arbeidet som 
utføres og den eller de som utfører det, i positiv eller negativ retning.Et 

arbeidsmiljø består både av fysiske faktorer og psykiske faktorer. Både ar-
beidsgiver og arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet/

tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig (kvalitetsmessig) 
måte innenfor de gitte økonomiske og tidsmessige rammene som finnes 

uten å belaste arbeidstakeren unødig.

(Wikipedia)

MILJØ



THE OCEAN BOTTLE 
Flasken er designet av det norske firmaet K8 og er 100% 
resirkulerbar. Produsert i rustfritt stål og tåler oppvask-
maskin. Flasken har bærestropp i silikon og korken og 

toppen av flasken kan skrus av og brukes som kopp. Holder 
innholdet varmt i opptil 9 timer og kaldt i opptil 18 timer. 

Ved å å velge denne flasken finansierer du innsamlingen av 
elleve kilo havplast. 



MUSEMATTE

6i1 ANTIMIKROBIELL KABEL

RENA UV-C STERILISERINGS-
BOKS MED 5 W TRÅDLØS LADER 

Tekstil og naturgummi. Optimal for alle typer sensorer.
Enkel å sende ut i posten 

Multi-ladekabel laget av ABS og PVC-fri TPE som er behandlet med 
Biomaster, et antimikrobielt middel som gir et ekstra forsvar mot skadelige 

bakterier. Det er INNE i produktet, ikke PÅ produktet, noe som vil gi deg 
permanent beskyttelse. Enkel å sende ut i posten

Multifunksjons UV-C-sterilisator som dreper opptil 99,9 % av bakteriene 
som er inne i enheten. På toppen av sterilisatoren er det en 5 W trådløs lader 
av bambusmateriale for å lade mobilenheten. Inkludert 100 cm PVC-fri TPE 

type C-kabel. 



BOBBY SOFT – PC SEKK 
Det ikoniske Bobby anti-tyveri designet med skjulte og RFID beskyttede 

lommer, ingen tilgang fra front og skjulte glidelåser er nå supplert med en 
sikker glidelåstrekker på hovedrommet. Dette for å trygge eiendelene dine 
ytterligere. Det romslige interiøret er praktisk og allsidig. I hovedrommet 

kan du enkelt organisere ditt utstyr med en polstret 15.6”” laptop lomme, 
lomme til notatbok, smarte smålommer og en nøkkelring klips. Toppen 

av sekken er utvidbar, og gir ekstra rom til klær, bøker eller andre ting du 
trenger i hverdagen. Sekken er også utstyrt med en integrert USB ladeport 
og laget av vanntett materiale. Laget av resirkulert materiale – gjenbruk av 
37 plastflasker og 22L vann spart ved hver Bobby Soft Backpack. En myk 

ryggsekk som passer alle stiler. Registrert design®”



JBL T650 NC
I din verden er musikk det viktigste, så sett på et par JBL trådløse LIVE-
650BTNC over-earhodetelefoner med støyreduksjon og få en flott dag. 



DRIKKEFLASKE
Minimalistisk og stilig design. Holder drikken varm i 5 timer eller kald i 15 

timer. Kapasitet 500ml. BPA fri.



Sikkerhet er et begrep som er knyttet til hvor sannsynlig det er at uønskede 
situasjoner kan oppstå. Sikkerhet er i de fleste fagdisipliner knyttet til be-
grep som risiko, farekilde, hendelse, sannsynlighet, frekvens, konsekvens, 
vurdering og styring.Sikkerhet (HMS) er et begrep innenfor helse, miljø og 

sikkerhet som skal hindre at arbeidere blir skadet
(Wikipedia)

SIKKERHET



BLI SETT, BRUK



REFLEKSPRODUKTER
Strømmes er ISO 9001-sertifisert, og har fokus på sporbarhet og riktig 

dokumentasjon på våre produkter.

Løpevest
X-vest

Markeringsvester 

Løpevest
X-vest 

Markeringsvester 



DREPER VIRUS OG BAKTERIER
Våre anbefalinger for forebyggende tiltak mot smitte, uten alkohol.

Et utvalg finnes på vårt lager



ENGANGS MUNNBIND  MILKON 
MASK SAFE 

ANTIMIKROBIELT ETUI
Medisinske munnbind Type II – Esker a 50 stk. Omgående levering.Kvalitet-

skontrollert av FFI, testscore = dokumentert 99,88% filtreringseffekt. 
På vårt lager for omgående levering

Perfekt for oppbevaring i bilen, vesken da har du alltid munnbind tilg-
jengelig.Plass til ca 4 stk. Fin å sende i posten. Stor logoflate



BÆREKRAFTIGE MUNNBIND 
Reduser ditt karbon fotavtrykk med 93% ved og ikke bruke engangsmunnbind

Modell P796 Modell P799






