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HENGITÄ 
UUSI HENGITYKSENSUOJAIN TEKEE ILMASTA TURVALLISEMPAA 

HENGITYKSENSUOJAUS 
– VIISI YLEISTÄ VIRHETTÄ

SUOJALASIT 
AURINKOON

Vierailu suunnittelijalla, jonka 
ratkaisut poikkevat normaalista.



ÄLYKÄSTÄ 
TURVALLISUUTTA 
– JOUSTAVAMPIA TYÖPÄIVIÄ
Zekler on tarjonnut vuodesta 2003 alkaen 
ensiluokkaisia ruotsalaisia henkilönsuojaimia. 
Laaja tuotevalikoimamme sisältää älykkäitä ja 
turvallisia suojalaseja, kuulonsuojaimia ja 
hengityksensuojaimia. Tuotekehityksen tavoitteena 
on saada olosi turvalliseksi ja tuotteiden 
muotoilulla halutaan tehdä työpäivästäsi helpompia 
ja mukavampia.

 



ESITTELY

Mitä Zekler edustaa ja mihin tuotemerkkimme on 
menossa? Uutena myyntipäällikkönä sain tilanteesta 
selkeän kuvan jo ennen kuin aloitin tehtävässäni. Zekler 
on suhteellisen perinteisellä alalla erittäin mielenkiintoisella 
matkalla, joka keskittyy innovointiin ja uuteen ajatteluun.

412S-kuulonsuojaimet, joissa ääni on samaa luokkaa 
kuin erittäin hyvissä kuulokkeissa, ovat esimerkki siitä, 
miten hämärrämme suojaimille tyypillistä vakiintunutta 
kuvaa. Turvallisuus säilyy perustekijänä, mutta tunteeseen 
perustuva muotoilu ja korkea mukavuus luovat täysin 
erilaisen kokemuksen suojien käyttämisestä työpaikalla. Se 
on mielestämme tärkeää nykyisille käyttäjille, mutta etenkin 
nuoremmille, jotka ovat juuri aloittaneet uransa ja joilla 
on erilaisia mieltymyksiä työssä käytettävien varusteiden 
suhteen. 

Yhtä tärkeää on kokonaisvaltaisuus, joka näkyy 
yhä enemmän suojaimien valinnassa. Esimerkiksi 
suojalasien pitää toimia ihanteellisesti kuulonsuojaimien 
kanssa. Pyrimme määrätietoisesti myös helpottamaan 
sen ymmärtämistä, miksi mikäkin tuote sopii kullekin 
käyttäjälle. Tähän päästään selkeän valikoiman, selkeiden 
oppaiden ja myymäläkonseptin kanssa yhdistettynä 
laajaan digitaaliseen näkyvyyteen. Olemme myös 
huomanneet, että uudet tuotteemme on otettu vastaan 
erittäin hyvin sekä Pohjoismaissa että Euroopassa. Tämä 
yhdessä sen kanssa, että tiimimme laajenee sekä myynti- 
että tuotantopuolella saa aikaan sen, että jatkamme 
matkaamme kohti vahvaa ja ainutlaatuista asemaa alalla.

MIHIN OLEMME MENOSSA?

NICLAS ANDERSSON, 
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Zekler Magazine on Zekler Safetyn julkaisema asiakaslehti.  
523 85 Ulricehamn | +46 321 506 00 | info@zekler.com
Varaamme oikeuden mahdollisiin kirjoitus- ja painovirheisiin.
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HENGITYS KORKEAMMALLE TASOLLE

Uuden 1500-sarjan  
toiminnot ja edut.

6
AJA PARTA

Näin paljon turvallisuus  
heikkenee, jos sinulla on parta.

7
5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

Vältä sudenkuopat ostaessasi 
hengityksensuojaimia.
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TURVALLINEN AURINKOSUOJA

Oikeat suojalasit  
aurinkoon.
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VIERAILU KEKSIJÄNPAJALLA

Jokainen huonekalu on  
erikoisratkaisu.
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GET PAID TO GET SHAVED
Tartu tilaisuuteen ja saat  
turvallisemmat kasvot.
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TUOTE

Mukava lateksiton 
pääpanta on 
miellyttävä käytössä.

Joustava ja 
miellyttävä 
nenätiiviste.

Kaikkien aikojen tehokkain 
uloshengitysventtiili.

Parempi turvallisuus 
tehokkaalla suodatuksella 
ja alhaisella hengitys-
vastuksella.

Kolmessa osassa 
kokoontaitettava, 
mikä mahdollistaa 
joustavan säädön 
kasvoille.

UUSI 1500 
-SARJA 
PUHTAAMPI ILMA – 
HELPOMPI HENGITTÄÄ

Kaksi kokoa. Small ja 
medium / large erittäin 
hyvään istuvuuteen ja 
mukavuuteen.
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Modernin muotoilun, laadukkaiden materiaalien 
ja vähäisen hengitysvastuksen avulla Zekler ottaa 
hengityksensuojauksessa jälleen yhden askeleen 
eteenpäin. Uuden 1500-sarjan kehityksessä on 
keskitytty parhaaseen mahdolliseen mukavuuteen, 
ja tuotteita on saatavana kahdessa koossa, jotta 
ne sopivat eri kasvonmuotoihin. Suodatinmateriaali 
suojaa hienolta pölyltä sekä kiinteiltä ja 
nestemäisiltä hiukkasilta. Naamareiden muotoilu 
on optimoitu siten, että niitä voidaan käyttää 
yhdessä suojalasien kanssa. Sarjaan kuuluu kuusi  
tuotetta suojausluokissa FFP2 ja FFP3.

FFP1 
Suojaa, vaarattomalta pölyltä, kuten 
siitepölyltä ja karkealta pölyltä. Koko-
naisvuoto voi nousta enintään 25 % ja 
naamarin tulisi suodattaa vähintään 80 % 
hiukkasista. Zeklerillä ei ole hengityksen-
suojaimia suojausluokassa FFP1.

FFP2
Suojaa hienolta terveydelle haitalliselta 
pölyltä, kuten hiontapölyltä. Kokonaisvuoto 
voi nousta enintään 11 % ja naamarin tulisi 
suodattaa vähintään 94 % hiukkasista. 
Soveltuu käytettäväksi esim. hionnassa, 
rappauksessa ja porauksessa sekä työsken-
neltäessä, pehmeän puun ja eläinpölyn 
kanssa.

FFP3
Suojaa hienolta, terveydelle vaaralliselta 
pölyltä, kuten homeitiöiltä, bakteereilta, 
viruksilta ja kovan puun pölyltä. Kokonais-
vuoto voi nousta enintään 5 % ja naamarin 
tulisi suodattaa vähintään 99 % hiukkasista. 
Soveltuu käytettäväksi altistuttaessa esim. 
lattian hiontapölylle, kovan puun pölylle, 
kivipölylle ja homeelle.

SUOJAUSLUOKAT
Suodattavat puolinaamarit hyväksytään 
suojausluokissa FFP1, FFP2 ja FFP3, 
ja vaatimukset koskevat esim. hiukkas-
suodatus kykyä, hengitysvastusta ja 
sisään pääsevää vuotoa.

Nyt teemme työpaikan ilmasta 
parempaa. Zeklerin uudessa 
1500-sarjassa on suodattavia 
puolinaamareita, jotka tarjoavat 
ainutlaatuista mukavuutta ja 
täydellisen istuvuuden. Tehokkaan 
suodatinmateriaalin ansiosta 
hengität helpommin ja työskentelet 
turvallisemmin riskialttiissa 
ympäristöissä.
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NÄIN PARTA JA SÄNKI VÄHENTÄVÄT.

Lähde: Arbetsmiljöverket/Nordic Safety Association
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PARRATON 
ON AINOA 
TURVALLINEN
Paksun parran kanssa on mahdotonta asettaa 
hengityksensuojainta tiiviisti kasvoille. Tosiasia on, 
että jo muutaman päivän parransänki saa aikaan sen, että 
suojauskerroin vähenee 90 prosenttia.

Jotta koko- tai puolinaamari suojaa parhaalla mahdollisella tavalla, suojaimen tulee 
istua tiiviisti ihoa vasten. Parta ja parransänki saa aikaan sen, että naamarin ja 
kasvojen väliin jää aukkoja, joista pääsee epäpuhdasta ilmaa sisään. Sileäksi ajellut 
kasvot ovat siten ainoa vaihtoehto suojauskertoimen säilyttämiseksi alkuperäisellä 
tasolla, ellet halua käyttää kehittyneempää hengityssuojainta, jossa on ylipaine.
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HENGITYKSENSUOJAIMET 

YLEISTÄ 
VIRHETTÄ
Valitse tuote huolellisesti, jotta suojaat 
keuhkot ja hengityselimet oikealla 
tavalla. Näin vältät tavallisimmat virheet 
hengityksensuojainta ostettaessa.5

1. TYÖYMPÄRISTÖ
Mitä vaarallisia aineita ilmassa on ja missä 
muodossa ja millaisina pitoisuuksia niitä esiintyy? 
Onko happea? Jos et ota tästä selvää, on 
vaikea valita oikea hengityksensuojain ja oikea 
suojausluokka.

2. SOVITTAMINEN
Hengityksensuojaimen pitää istua hyvin, jotta se 
suojaa vaaroilta. Muista siis kokeilla suojainta 
hyvin, jotta se sopii kasvojesi muotoon. Saat sekä 
ihanteellisen suojan että mukavan työpäivän. 

3. YHDISTÄMINEN
Hengityksensuojain on helppo nähdä erillisenä 
tuotteena. Jos kuitenkin käytät samanaikaisesti 
muita suojaimia, kuten suojalaseja ja kuulon-
suojaimia, on tärkeää varmistaa, että ne sopivat 
yhteen keskenään, jotta toimintakyky ei heikkene. 

4. PARTA
Passiivista hengityksensuojainta, jossa 
on alipaine, tulee käyttää oikein oikean 
suojauskertoimen saavuttamiseksi. Jos sinulla on 
parta ja valitset naamarin, jonka pitäisi istua 
tiiviisti ihoa vasten, suojaus ei ole riittävä. 

5. KERTAKÄYTTÖINEN
Älä koskaan valitse suojainta, jossa on 
NR-merkintä, jos suojainta pitää käyttää enemmän 
kuin yhden työvuoron ajan. Nämä suojaimet eivät 
ole uudelleenkäytettäviä, vaan ne pitää hävittää 
työvuoron jälkeen.
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KEVYEMPI JA 
TYYLIKÄS
Zekler 36 on kevyin ja suosituin suojalasimallimme – täydellinen 
yhdistelmä turvallisuutta, muotoilua ja mukavuutta. 

Kestävä ja tyylikäs 
muotoilu sekä töihin 
että vapaa-aikaan. 

Naarmuuntumiselta ja huurtumiselta 
suojattu linssi pidentää huomatta-
vasti suojalasien käyttöikää.

Ohuet sangat ja tiivis istuvuus 
mahdollistavat paremman suojan ja 
miellyttävän käytön yhdessä kuulon-
suojainten kanssa. 

Linssi ja nenätuki kovaa 
käyttöä kestävää  
polykarbonaattia. 

TUOTE
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Auringonsäteet ovat usein odotettuja, 
mutta silmien altistuminen voimakkaalle 
auringonvalolle voi johtaa vammoihin 
ja sairauksiin. Zeklerillä on ulkotöihin 
useita suojalasivaihtoehtoja, joissa on 
iskunkestävät aurinkosuojalinssit. Ne 
on varustettu UV 400 -suojalla, mikä 
tarkoittaa, että kaikki UV-säteet, joiden 
aallonpituus on enintään 400 nanometriä, 
suodatetaan pois.

OIKEA STANDARDI AURINGOSSA
EN 166 on vähimmäisvaatimus suoja-
laseille, mutta jos haluat vahvemman 
suojan UV-säteitä vastaan, tulee suojainten 
noudattaa standardeja EN 170 (suodatin 
UV-säteilyä vastaan) tai EN 172 (suojala-
sit ammattikäyttöön, myös häikäisevässä 
valossa).

SUOJAUDU  
AURINGOLTA
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MUOTOILUA 
KAPEALLA 
POLULLA, 
KORKEILLA 
VAATIMUKSILLA

Sarjatuotanto ja pikati-
laukset eivät kuulu Johan 
Argus Designin tiloihin. 
Sen sijaan täällä nähdään 
erikoissuunniteltuja 
huonekaluja ja sisustus-
yksityiskohtia. 
– Muistutamme enemmän 
keksijän työpajaa kuin 
tuotan tolaitosta,  
Johan Argus sanoo.

Joskus on kuitenkin tapahtunut niin,  
että asiakkaat ihmettelevät, mitä olemme 
tekemässä. Mutta haluamme aina luoda 
jotain ainutlaatuista ja aitoa, mikä saa 
tuotteen loistamaan ympäristössään.”

”
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Rajoitukset ovat periaatteessa olemattomia, kun 
jotain on hahmotettava, suunniteltava ja valmistet-
tava Johan Argus Designissa. Asiakkaana sinun 
pitää kuitenkin valmistautua kuvailemaan tunnetta 
ja vaikutelmaa, jota tilatun tuotteen tulee välittää. 

– Mitä mieltä he ovat? Miksi he haluavat 
juuri nämä tuotteet? Pitäisikö sen olla tiukka vai 
pehmeä? Minulle siinä on kyse asiakkaiden 
tapaamisesta, suhteen luomisesta ja sitten heidän 
visioidensa tulkitsemisesta, Johan Argus sanoo. 

VAPAUS JA VIIMEISTELY
Siemen siihen, joka nykyisin on vakiintunut 
muotoiluyritys, kylvettiin, kun 18-vuotias Johan otti 
pari konetta isoisänsä puusepänverstaalta. Ne 
siirrettiin lapsuudenkodin autotalliin ja muutamaa 
vuotta myöhemmin otettiin askel harrastelijanikka-
roinnista konkreettisiin asiakastilauksiin. 

– Puhuin itselleni töitä ja sanoin kyllä useimmille. 
Erikoistilaukset ovat kapea polku kuljettavaksi ja 
vaatimukset ovat aina korkeita, mutta se on ainoa 
tapa, joka sopii minulle.

Tuotantotilassa Jönköpingin ulkopuolella koneet 
pitävät ääntä, kun työn alla on puinen pöytälevy. 
Tilaukset vaihtelevat yksittäisistä tuotteista, kuten 
ruokapöydistä ja tuoleista lasiportaisiin ja koko 
ravintolan sisustuksen räätälöintiin lattiasta kattoon.

– Kun saa vapauden luomisessa, siihen 
kannattaa laittaa koko sielunsa oikean lopputu-
loksen ja oikeiden yksityiskohtien saamiseksi. 

LOISTAVA LOPPUTULOS
Tarkkuus yksityiskohtien kanssa voi näkyä eri 
tavoilla. Kun asiakkaalle oltiin sahaamassa lattiaa 
vannesahalla Tukholmassa, Johan ajoi sahalle 
ja taivutti yhtä sahanterän hamasta saadakseen 
puuhun juuri oikean tuntuman. 

– Joskus on kuitenkin tapahtunut niin, että asiak-
kaat ihmettelevät, mitä olemme tekemässä. Mutta 
haluamme aina luoda jotain ainutlaatuista ja aitoa, 
mikä saa tuotteen loistamaan ympäristössään. 

Yhden sellaisen tuotteen valitseminen vuosien 
varrelta, johon Johan itse on erityisen tyytyväinen, 
ei näytä kuitenkaan olevan aivan yksinkertaista. 

– Tyytyväisyyden rima nousee koko ajan, 
emmekä lähes koskaan tee samaa asiaa kahta 
kertaa. Silloin harvoin, kun teemme näin, kehi-
tämme aina ideaa toisella kerralla. Häviämistä 
ei saa pelätä, sillä uskon, että silloin ammatissa 
kehittyminen loppuu.
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Oletko aivan varma, että 
hengityksensuojain istuu 
tiiviisti kasvoillesi? 
Haluamme kiinnittää huomiota 
riskiin, joka esiintyy 
parran & hengityssuojaimen 
yhdistelmässä. Onko parta tai 
parransänki osa arkityyliäsi? 
Ota Skydda Suomen Facebook-
sivu seurantaan ja pidä 
slimällä tulevaa kampanjaamme. 
Get paid to get shaved 
-kampanja on sinulle, joka 
työskentelet riskialttiissa 
ympäristössä ja haluat kokea 
ammattimaisen parranajon.

 GET PAID TO 
GET SHAVED

No more bearded breathing

Skydda Suomi Oy
Vanhatie 11
15210 LAHTI
0201 523 220
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