Säkerhetshusgeråd från Kriminalvården

Säkerhetshusgeråden som presenteras här är designade och tillverkade på anstalten Hall
utanför Södertälje. De är tänkta att användas i alla typer av miljöer där säkerhet och trygghet
är av stor vikt. En optimal balans mellan användbarhet, hållbarhet och säkerhet för brukare
och personal har varit helt avgörande vid framtagandet av säkerhetshusgeråden. Detaljer i
design, val av material samt kriminalvårdens gedigna erfarenhet och kunskap har varit
avgörande för att uppnå detta.
Från anstalten Halls hållbarhetspolicy för miljö och kvalité:
”I samhällsuppdraget om ”Bättre ut” verkar anstalten Hall för en hållbar utveckling.
Hänsyn till människan, miljön och kvalité ska prägla vår verksamhet och vara en naturlig
del av vår vardag. Vi arbetar tillsammans, systematiskt och långsiktigt med påverkan
genom att:
Förebygga och minimera den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger
upphov till.
Arbeta med ständiga förbättringar. Vi engagerar, utbildar och följer upp våra klienter,
medarbetare och ledare för bättre resultat.
Verka för hög kundnöjdhet. Vi är lyhörda till våra samarbetspartners förväntningar,
behov och önskemål. Vi söker aktivt samarbeten med ömsesidigt lärande och
gemensam tillväxt.
Med anstaltens vision ”ett hållbart Hall” vara ett föredöme i vårt miljö- och
kvalitetsarbete samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.”

//Mats Ehn, anstaltschef

Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard.
Samtliga produkter är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse
(DOC) där vi intygar att produkterna uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG)
nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed
(EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

Säkerhetshusgeråd från Kriminalvården – Bestick

Säkerhetsbesticken har designats så att de ska vara starka och bra bestick vilka samtidigt ska
tappa i styrka om de modifieras genom slipning. För att uppnå detta är skaftet tillverkat i en
hållfackskonstruktion med förstärkningar runt kanterna som förstörs vid modifiering. I övrigt
har mängden yta av plast som krävs för att de ska fungera som bestick hållits till ett minimum,
även detta för att minska möjligheten till modifiering. I designen finns även andra funktioner
som gör dem stabila och angenäma att äta med men samtidigt svaga vid annan användning.
De är tänkta att användas i alla typer av miljöer där säkerhet och trygghet för både brukare
och personal är avgörande. Säkerhetsbesticken är svarta till färgen och tillverkas i
fiberförstärkt nylon.
Dimensioner
 Kniven är 20,5 cm lång.
 Gaffeln är 19,7 cm lång.
 Skeden är 19,7 cm lång.
 Teskeden är 12,9 cm lång.

Övrig information
Det finns även en annan typ av bestick i samma design men med helt andra egenskaper;
suicidpreventiva bestick. Mer info om dessa finns längre fram i produktbladet.

Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard. Samtliga produkter
är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse (DOC) där vi intygar att produkterna
uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG) nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed (EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

Säkerhetshusgeråd från Kriminalvården-Koppar/Muggar

Muggen tillverkas i Polypropen som är en av de mest använda plasterna i världen. Den har en
väldigt bra tålighet mot höga temperaturer vilket gör att det går alldeles utmärkt att värma
t ex. kaffe eller tevatten i mikrovågsugn eller att diska i maskin. Designen på muggen samt
den väl tilltagna tjockleken gör den mycket passande för både kalla och heta drycker. Muggen
är extremt slagtålig och är mycket svår att slå i bitar.
Dimensioner
 Diametern på koppen är 7,8 cm, den är 10,5 cm hög och rymmer ungefär 29 cl vätska.

Övrig information
Muggen finns i två färger, frostad och svart. Den har mycket lång livslängd med fortsatt
mekanisk stresstålighet även efter upprepad användning i mikrovågsugn eller diskning i
maskin.

Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard. Samtliga produkter
är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse (DOC) där vi intygar att produkterna
uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG) nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed (EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

Säkerhetshusgeråd från Kriminalvården - Tallrikar

Alla modeller av tallriken tillverkas i en variant av polyester vilket resulterar i en stabil
produkt med gedigen känsla. Vid användning tillsammans med kriminalvårdens
säkerhetsbestick bevaras dess skyddande och blanka ytan länge. Tallrikarna går utmärkt att
använda i mikrovågsugn och diska i maskin. De är även mycket tåliga mot mekanisk åverkan
som t ex. slag eller annan yttre påverkan.
Dimensioner
 Den flata tallriken är 24 cm i diameter.
 Den djupa tallriken är 18,3 cm i diameter, 4,6 cm hög och rymmer en ungefär en
halvliter vätska.
 Assietten i samma design som den flata tallriken med en diameter på 18,3 cm

Övrig information
För att få ut maximalt av tallrikarna bör ni minimera hygiendisk, långa diskprogram med höga
temperaturer samt att överexponera tallriken i mikrovågsugnen. Molekylkedjorna som plasten
består av bryts successivt ner av värmen och minskar tallrikens livslängd. Ni bör även ha i
åtanke att användande av starkt färgande kryddor, t ex. gurkmeja, paprikapulver, curry etc. i
kombination med feta livsmedel och hög värme kan lämna en missfärgning på tallriken.
…………………………………………………………………………………………………...
För övriga frågor är ni välkomna att kontakta produktionen direkt på:
krimprod.hall@kriminalvarden.se
Med vänlig hälsning; Henrik Bergström & Annelie Holm
Design och produktion.
Fotograf till samtliga bilder i detta produktblad är Anette Wuopio, anstalten Hall
Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard. Samtliga produkter
är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse (DOC) där vi intygar att produkterna
uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG) nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed (EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

Suicidpreventiva bestick från Kriminalvården

De vanliga svarta säkerhetsbesticken har designats så att de ska vara starka och bra bestick
vilka samtidigt ska tappa i styrka om de modifieras genom slipning. När det gäller de orangea
suicidpreventiva besticken har dock fokus mot just skadereducering för brukare och personal
prioriterats extra. I och med detta har användbarheten som bestick fått stå tillbaka. Designen
på besticken är den samma som för de svarta säkerhetsbesticken. Skaftet är tillverkat som en
hållfackskonstruktion med förstärkningar runt kanterna som förstörs vid slipning, i övrigt har
mängden yta av plast som krävs för att de ska fungera som bestick hållits till ett minimum för
att därigenom minska möjlig modifierbar yta så mycket som möjligt. Färgen är orange för att
de inte ska kunna förväxlas med de svarta säkerhetsbesticken samt vara svårare att dölja och
snabbare för ögat att upptäcka vid ett eventuellt angrepp. De tillverkas i en speciell typ av
polypropen för att göra dem segare och därmed svårare att bryta av samt för att minimera
vassa kanter på brott som ändå skulle kunna uppstå.
Dimensioner
 Kniven är 20,4 cm lång.
 Gaffeln är 19,6 cm lång.
 Skeden är 19,6 cm lång.
 Teskeden är 12,8 cm lång

Mycket viktigt att tänka på!
Dessa bestick är rätt använda ett hjälpmedel för riskreducering! De kan aldrig ersätta en god
kontroll, bevakning eller annat suicid-/skadepreventivt arbete! Personer med ett utbrett
självskade/utåtagerande beteende kan komma att hitta sätt att skada sig själv eller andra även
med dessa bestick.

Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard. Samtliga produkter
är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse (DOC) där vi intygar att produkterna
uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG) nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed (EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

Prislista säkerhetshusgeråd*
Säkerhetsbestick
kniv/gaffel/sked/kaffesked

4,30 sek/st.

Storpack
Säk-bestick Mini
Säk-bestick S
Säk-bestick M
Säk-bestick L

400 sek/st.
1099 sek/st.
2106 sek/st.
3780 sek/st.

4 x 25 st. eller 100 st. av valfri mix.
4 x 75 st. eller 300 st. av valfri mix.
4 x150 st. eller 600 st. av valfri mix.
4 x 300 st. eller 1200 st. av valfri mix.

Säkerhetsbesticken packas i 25-pack.
Muggar
Mugg, frostad eller svart

18 sek/st.

Storpack
Säk-mugg S
Säk-mugg M
Säk-mugg L

924 sek/st.
1485 sek/st.
2695 sek/st.

Tallrikar
Flat tallrik
Djup tallrik
Assiett

34,70 sek/st.
31,80 sek/st.
29,60 sek/st.

Storpack
Flat tallrik 50 st.
Djup tallrik 50 st.
Assiett 50 st.

1534 sek/st.
1307 sek/st.
1250 sek/st.

Suicidpreventiva bestick
Kniv
Gaffel
Sked
Kaffesked

20 sek/st..
20 sek/st.
20 sek/st.
7,50 sek/st.

60 st. av valfri färg.
100 st. av valfri färg.
200 st. av valfri färg.

25-pack, 437,50 sek/st.
25-pack, 437,50 sek/st.
25-pack, 437,50 sek/st.
25-pack, 164 sek/st.

Säkerhetspåse
Tillverkad i tålig polyeten som är ogenomskinlig & vattensäker med skrivfält. Varje försök att
försöka öppna påsen lämnar tydliga spår.
Liten, 165 x 240 mm.
Stor, 230 x 320 mm.

7,50 sek/st. (5 sek/st. vid köp av minst 10 st.)
10 sek/st. (7,50 sek/st. vid köp av minst 10 st.)

*Samtliga angivna priser är exklusive moms och gäller för 2021 eller tills den återkallas
Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard. Samtliga produkter
är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse (DOC) där vi intygar att produkterna
uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG) nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed (EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

Beställning och leverans
Allmänt
Kriminalvården säljer endast säkerhetshusgeråden till leverantörer eller aktörer inom offentlig
sektor. Andra kunder kan bli aktuella först efter en bedömning gjord av kriminalvården.
Fullständiga avtalsvillkor ges på begäran.
Hållbarhet
Vi arbetar mycket aktivt med hållbarhet och cirkulära flöden. Vi har i produktionen ett
ständigt återanvändande av plast där t.ex. säkerhetshusgeråd som inte går igenom det stränga
kvalitétsfiltret mals ner till plastgranulat som används till tillverkning av andra plastprodukter.
Vi använder inga härdplaster i tillverkningen vilket gör att alla produkter går att återvinna om
ni lämnar dem till er lokala återvinningsstation. I vårat hållbarhetsarbete ingår även att
ständigt arbeta för att minska våra transporter och användning av emballage – allt för att
minimera vårat miljöavtryck.
Leveransvillkor & bestämmelser
Beställningar som uppnår ordervärde på minst 800 sek skickas fraktfritt inom Sverige.
För leveransbestämmelser gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 09.
För dig som beställer externt
Vid första beställningen behöver vi:
 Företagsnamn och organisationsnummer.
 Enhet/avdelning och önskad fakturamärkning.
 Leverans- och fakturadress.
 Vad och vilket antal ni önskar beställa samt ev. färgval på muggen.
Vi lägger in er som kund i vårt system vilket gör att ni i framtiden endast behöver maila
produkt, antal, ev. färgval på mugg samt ändring av fakturamärkning om det är aktuellt.
För dig som beställer inom Kriminalvården
Ni kan göra er beställning i UBW4, Visma Proceedo eller via mail.
Skriv vilken produkt, antal, ev. färgval ni vill beställa samt fakturamärkning.
För Kriminalvården gäller någon av nedanstående två vid fakturamärkning:
 Kostnadsställe följt av användarid till fakturamottagare.
 Order nr från inköpsorder som görs i UBW4.

Välkomna med er beställning eller frågor till KrimProd.hall@kriminalvarden.se

Anstalten Hall är medlemmar i Normpack och produkterna uppfyller Normpackstandard. Samtliga produkter
är noggrant testade och har tillhörande förklaring om överenstämmelse (DOC) där vi intygar att produkterna
uppfyller de relevanta krav ställda i förordning (EG) nr 10/2011, förordningen (EG) nr 1935/2004 samt är tillverkad enligt god tillverkningssed (EG) nr 2023/2006 enligt artikel 3 i (EG) 1935/2004.

