
GET THE GRIP WITH PRIMEGRIP

Hej Glada medmänniskor!

Vår ambition genom detta brev är att upplysa Er näringsidkare om det övergripande ansvar Ni har när det gäller 
att säkra arbetsplatsen och därmed förebygga olyckor.

Visste Ni att företagare och hyresvärdar enligt lag bär ansvaret samt har en skyldighet att säkra 
golvytorna för personal, kunder och leverantörer?

Att halka och snubbla på jobbet är en av de vanligaste orsakerna till olyckor och utgör ca 14 % av 5000 
anmälningar som leder till fler än 3 sjukdagar enligt Arbetsmiljöverkets statisk och inspektioner.  

De vanligaste orsakerna är blött eller halt golv. Det är oftast enkelt och kostnadseffektivt att 
åtgärda detta innan olyckan är framme! Här löpar man också risken för enormt 

kostsamma juridiska på-följder om en olycka inträffar.

Oavsett om Ni bedriver ett litet företag eller är arbetsgivare med många anställda har Ni en skyldighet 
till att verksamheten bedrivs inom vissa normer och att arbetsmiljön är trygg så att ingen blir sjuk eller 

skadar sig på arbetsplatsen. Detta gäller både den privata och offentliga sektorn.

PrimeGrip Sverige AB Värnar om Er säkerhet genom att erbjuda en helhetslösning för en tryggare miljö.

Prime Grip Är idag etablerat i följande länder: Sverige, Norge, England, Polen, Turkiet, Spanien och Tyskland.

Prime Grip Är ett svensktillverkad, patenterat och osynligt permanent halkskydd,  transparent kemisk substans, 
Biologiskt nedbrytbar efter rådande höga miljökrav. Dessa kemikalier är tillverkade av ett svenskt AAA-företag 
som omfattar alla certifikat i branschen.

Prime Grip Appliceras direkt på golvytor och fungerar både inomhus såväl som utomhus där våt och torrhalka 
kan förekomma. Vi står för prestanda, hållbarhet, kvalitet och högt miljötänk. 

Prime Grip Lämpar sig för alla typer av kakel, stengolv, marmor och natursten ( dock inte på oslipad betong )

Prime Grip Är ett kostnadseffektivt halkskydd på ytor med hög olycksstatistik där det krävs akut halksäkring. 
Detta ska ställas mot det betydligt dyrare alternativet att bryta upp golvet och ersätta det med ett nytt.

Prime Grip  Står emot alla typer av rengöringsmedel och kan användas i en rad olika miljöer där sten används 
som golvmaterial. Listan kan göras lång, men några vanliga miljöer där halkskyddet används är sjukhus, 
äldre-boenden, badhus, butiker, skolor, storkök, restaurang, gallerior, hotell fastigheter och stora industri 
lokaler. Lämpar sig givetvis optimalt till Bl.a. badrum samt kök i hemmamiljö. 

Se vår video:  http://primegrip.se/video/

Åverkan på behandlad yta är minimal och osynlig för ögat. 
Appliceringen är enkel och tar ungefär 30 min att härda för att få en fullgod verkan. 

Effekten av halkskyddet varar i minst 5 år. 
I hemmamiljö desto längre, upp till 10 år, allt beroende på slitage och underhåll. 

I anslutning till detta vill vi dessutom att du ställer dig själv en enkel följande fråga?

HAR DU RÅD ATT INTE HALKSÄKRA ?

Kontakta gärna oss för mer information och konsultation!

+46 (8) 599 969 60 / office@primeteamsolutions.com / www.primegrip.se
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