
GRUNNSORTIMENT KJEMI
- Til servicebåter, brønnbåter, fôrflåter og fiskefartøyer



Grunnsortiment - Vask og desinfeksjon

VASKEMIDLER OG DESINFEKSJON

Brusetabletten SALAR-DES gjør desinfisering av utstyr i havbruksnæringen enklere og mer effektivt. 
Denne populære tabletten er mer HMS-vennlig enn tradisjonelle løsninger. Etter lansering og 
omfattende testing har SALAR-DES blitt et av våre bestselgende produkter.

Rent utstyr og rene anlegg er viktig i havbruksindustrien. Samtidig er det viktig at vask og desinfisering påvirker om-
givelsene minst mulig. SALAR-DES er utviklet til en desinfiseringsløsning som er biologisk nedbrytbar og pH-nøytral. 
Dette gir et produkt som verken er korrosivt på aluminium eller er etsende på hud. Det kan benyttes i både ferskvann 
og saltvann. SALAR-DES er et fullgodt alternativ til natriumhypokloritt og hydrogenperoksid-baserte produkter. 

BRUK OG OPPBEVARING
SALAR-DES selges i bøtter av 7 kilo med 70 grams tabletter, bøtter 
av 4,55 kg med 35 grams tabletter og 20 kilos sekk med 35 grams 
tabletter og doseres i 0,2% dosering mot bakterier og 0,32% 
dosering mot virus. 

Tablettene på 70 gram er beregnet bruk til større 
desinfeksjonsjobber som brønnbåter og tanker og lignende. 
Tablettene på 35 gram er tilpasset brukt i 10 liters sprøytekanner til 
overflatedesinfeksjon, hvor 1 tablett blandes med 10-11 liter vann.

Tablettene slippes direkte i ferskvann eller sjøvann. Tablettene er 
selvoppløselig og gir en homogen blanding av desinfeksjonsmidlet 
når tabletten er oppløst.  

SALAR-DES oppbevares i bøtter og tåler frost i konsentrat, i 
bruksløsning må produktet benyttes innen 7 dager. Produktet er 
plassbesparende å oppbevare. Sammenlignet med flytende 
produkter er doseringen ca. 1/5. 

Enhet Vekt pr tabl. Varenr.
Bøtte med 100 tabletter 70 gr KR10139
Bøtte med 130 tabletter 35 gr KR 10179
Sekk med 570 tabletter 35 gr KR 10187
Test strips KW10158

OPPSUMMERING, FORDELER MED SALAR-DES: 
• Er ikke korrosivt på aluminium eller etsende på hud
• Gir ingen misfarging på lakkerte overflater
• Er vennlige overfor maskiner, utstyr, og personell. 
• Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar
• Enkel og korrekt dosering
• pH nøytral
• Kraftig reduksjon av logistikk kostnader
• Skal ikke termosikres, da produktet er i fast form (stabil fra -50° til +50 °C)
• Ingen avgasser under oppbevaring 
• Krever minimal lagerplass
• Lang holdbarhet p.g.a. produktet er i fast form, (in situ produkt)
• Står oppført på Mattilsynets liste over godkjente desinfeksjonsmidler
• ”SALAR-DES” er godkjent av Marks & Spencer
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PROLAX CIP STERK
Anvendelse: Sirkulasjonsvask og vask av kjølerom. Sterkt alkalisk vaskemiddel uten skum 
som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet for å fjerne 
lakselus fra båter og utstyr. 
Benyttes til rengjøring av tanker og sirkulasjonsutstyr. 0,5 - 3% dosering.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,4 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Cip Tabs 70

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 28 kg KR10127-28
Fat 280 kg KR10127-280
IBC 1400 kg KR10127-1400

PROLAX RUSTVASK
Anvendelse: Rustløsnende middel. Surt rengjøringsmiddel for fjerning av rust, kalk og salter. 
Benyttes som rengjøringsmiddel på alle overflater i 3 - 5% dosering, som rustvask i 
10% dosering, som rust fjerner i 50 - 100% dosering.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,16 g/m3

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 23 KR10188-23

PROLAX MASKINVASK
Anvendelse: Alkalisk avfettingsmiddel til bruk på maskiner og utstyr, biler, båter og  
anleggsmaskiner. Dosering 3 - 10%.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,09 g/m3

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 22 KR10189-22

VASKEMIDLER OG DESINFEKSJON

FLYTENDE VASKEMIDLER

PROLAX MIKROVASK
Anvendelse: Overflatevask.
Mildt alkalisk vaskemiddel som fjerner mineralolje, fòr- og fiskerester. Kan benyttes 
på aluminium og lakkerte flater. Benyttes i 5 - 30% dosering avhengig av foruren-
sningsgrad. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg. Er det mye 
fiskefett på overflaten bør Prolax Foam sterk eller Prolax Foam 32 benyttes.
Farge: Gulaktig
Tetthet: Verdi: 1,03 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Car & Boat

Enhet   Vekt Varenr.
Kanne 20,6 kg KR10129-20.6

Prolax® Maskinvask 
Alkalisk skumrengøringsmiddel 

Anvendelse: Alkalisk skumrengørinmiddel til rengøring af vaskbare overflader og produktionsudstyr i 
bla. levnedsmiddelindustrien. Produktet påføres med skumudlægningsudstyr eller kan anvendes 
manuelt. Efter endt rengøring skal alle overflader, der kommer i berøring med levnedsmidler, afskylles 
grundigt af med drikkevand.  

Brugsopløsning: 2,0 – 5,0 % 

Indvirkningstid:  5 – 20 min. 

Sikkerhedsforhold: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Vask hænder grundigt 
efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigts-beskyttelse. VED 
KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald 
IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med nationale regler. 

Indeholder: Kaliumhydroxid < 5%, amfotæretensiden < 5% og nonioniske tensider < 5%. 

UN 1814  
 Kaliumhydroxidopløsning.  

Fare 

Produced by O2-Tabs GmbH • Silberhofstrasse 88 • D – 09599 Freiberg • Tel. +49 4331 696200 • Fax. +49 43316962033  
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VASKEMIDLER OG DESINFEKSJON

PROLAX FOAM 32
Anvendelse: Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling. Alkalisk skumvaskemiddel med høyt 
innhold av vaskeaktive stoffer for fjerning av alle smusstyper. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig 
av forurensningsgrad.
Farge: Klar
Tetthet: Verdi: 1,2 g/m3
Tablettvaskemiddel: Prolax Foam Tabs 13

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 24 kg KR10140-24
Fat 240 kg KR10140-240
IBC 1200 kg KR10140-1200

PROLAX FOAM STERK 
Anvendelse: Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling. Sterkt alkalisk skummende vaske-
middel som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet for å fjerne 
lakselus fra båter og utstyr. Benyttes i 3 - 5% dosering avhengig av forurensningsgrad. Legges på 
med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.
Farge: Fargeløs
Tetthet: Verdi: 1,39 g/m3 
Tablettvaskemiddel: Prolax Foam Tabs 13 Extra

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 27,8 kg KR10128-27.8
Fat 278 kg KR10128-278

PROLAX FOAM 1 EXTRA
Anvendelse: Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling. Sterkt surt skummende vaskemiddel 
til fjerning av kalk, salt, proteiner og fett. Benyttes i 3 - 5 % dosering for generell rengjøring. Legges 
på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.
Farge: Klar
Tetthet: Verdi: 1,25 g/m3

Enhet Vekt Varenr.
Kanne 25 kg KR10117-25
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VASKEMIDLER OG DESINFEKSJON

TABLETTVASKEMIDLER
Våre tablettvaskemidler er enkle å bruke og sikrer riktig dosering. Samtidig tar de liten lagrings-
plass, er fraktbesparende og har lang holdbarhet. Tablettene løses raskest opp ved å benytte varmt 
vann fra springen til oppløsning. Brukes cip tabletter i kaldt vann anbefales det at disse løses i et 
konsentrat i varmt vann før de fortynnes i resten av vaskevannet. 

PROLAX CIP TABS 70
Anvendelse: Alkalisk Cip vaskemiddel for rengjøring av tanker og rør i næringsmiddelindustri. 
Løser fett og proteiner på alle overflater. Optimal vaskeeffekt oppnås ved vasketemperatur 
på 60 - 70 °C, men fungerer også godt på lavere temperaturer. 
Virketid 15 - 30 minutter. 
Dosering: 2 - 4 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Cip Sterk

Enhet Vekt Varenr.
Bøtte 35 gr KR10180

PROLAX CAR & BOAT TABS
Anvendelse: Svakt alkalisk vaskemiddel med avfettingsmiddel til vask av bil, båt, maskiner og utstyr. 
Kan benyttes på aluminium. Produktet fjerner de fleste typer smuss, men på områder med mye 
animalsk protein og fett fra fisk og fôrrester kan Prolax Foam Tabs 13 benyttes.  
Virketid 15 - 30 minutter.
Dosering: 4 - 10 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Mikrovask

Enhet Vekt Varenr.
Bøtte 35 gr KR10185

PROLAX FOAM TABS 13
Anvendelse: Alkalisk skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskestoffer for fjerning av fett og proteiner i næringsmiddelindustri. 
Produktet er egnet for daglig rengjøring på alle vaskbare overflater, men bør benyttes i lave doser på aluminium. 
Virketid: 15 - 30 minutter. 
Dosering: 3 - 6 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Foam 32

Enhet Vekt Varenr.
Bøtte 35 gr KR10183

PROLAX FOAM TABS 13 EXTRA
Anvendelse: Sterkt alkalisk vaskemiddel for vask av sterkt tilsmussede områder eller områder med mye fett og kaldt vann benyttes. 
Virketid 15 - 30 minutter. 
Dosering: 3 - 6 tabletter pr. 10 liter vann
Flytende produkt: Prolax Foam Sterk

Enhet Vekt Varenr.
Bøtte 35 gr KR10184
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VASKEMIDLER OG DESINFEKSJON

ANNEN DESINFEKSJON:

OVERFLATE SPRIT 85% FOR DESINFEKSJON
Anvendelse: Til desinfeksjon av alle overflater.

Enhet Varenr.
Flaske m/boblepumpe 1000ml KR10363-1000
Fat 200 liter KR10365-200

HÅNDDESINFEKSJON 85% MED GEL
Anvendelse: Til desinfeksjon av hender.  pH: ca 5,5

Enhet Varenr.
Dispenso pak m/boblepumpe 1000ml KR10325-1

PROLAX UNI-TABS 95
Anvendelse: Svakt alkalisk selvoppløselig vasketablett til vask av alle overflater.
Dosering: 1 - 5 tabletter til 10 liter vann avhengig av forurensningsgrad.  

Enhet Varenr.
Bøtte med 110 tabletter KR10132

PROLAX UNI-TABS 70
Anvendelse: Innendørs, kontor, garderobe, kantine etc.
Nøytral selvoppløselig vasketablett til vask av alle overflater.
Dosering: 1 - 5 tabletter til 10 liter vann avhengig av forurensningsgrad

Enhet Varenr. 
Bøtte med 110 tabletter KR10133

PROLAX KLORTABS 75/16
Anvendelse: Overflate desinfeksjon og desinfeksjon 
av drikkevannstanker og ferskvannstanker.

Overflater: Desinfeksjonsmiddel i tablettform til alle overflater. Produktet kan også erstatte bruk av natriumhypoklorit og vil være et 
betydelig mere miljøvennlig produkt. Produktet er ikke korrosivt i bruksløsning. 1 tablett til 10 liter vann ved 
overflatedesinfeksjon.

Drikkevannstanker: Selvoppløselig desinfeksjonstablett til drikkevann. 
1 tablett inneholder 6500 ppm aktivt klor. Desinfeksjon av drikkevann: Rent vann tilsettes 2,5 
ppm aktivt klor, 1 tablett til 2600 liter vann. 
Mulig kontaminert vann tilsettes 5-10 pp aktivt klor, 1 tablett til 1300 – 650 liter vann. 
Kontaminert vann tilsettes 20 ppm aktivt klor, 1 tablett til 325 liter vann.

Enhet Varenr.
Bøtte med 250 tabletter KR10130
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Multigrade hydraulikkoljer fremstilt av høyraffinerte mineraloljer. Hydraulic Oil HDZ serien har 
høye viskositetsindekser og egner spesielt godt til utendørs bruk.

Enhet Varenr.
Kanne KG1010519-20

Multigrade hydraulikkoljer fremstilt av høyraffinerte mineraloljer. Hydraulic Oil HDZ serien har 
høye viskositetsindekser og egner spesielt godt til utendørs bruk.

Enhet Varenr.
Kanne KG1010520-20

OLJE HYDRAULIKK HYDRAULIC OIL HDZ 20L

OLJE HYDRAULIKK HYDRAULIC OIL HDZ 46 20L

SMØREMIDLER OG OLJER

OLJE HYDRAULIKK PANOLIN ORCON SYNTH E46 20L
Panolin HLP Synth er den mest godkjente, benyttede og miljøtilpassede hydraulikkoljen i 
verden, basert på syntetisk mettet ester.

Enhet Varenr.
20 liters dunk KG10137-20

TRYKKSPRØYTE

CW1010420-10 TRYKKSPRØYTE 3585P STÅL 10L
10 liters håndholdt sprøyte med skulderreim. Tank i stål. Egner seg godt til utlegg av 
formolje, mineraloljer og rensemidler. Oljeresistente Viton pakninger. Sprøyte leveres 
med manometer, sikkerhetsventil, strålerør, pistolhåndtak, 2.5 meter spiralslange, 
samt flatstråledyse. 
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Det er en delsyntetisk (10W-40) formulering i kombinasjon med en tilsetnings-pakke som er 
utformet for å gi lange skiftintervaller, * beskyttelse fra sot og andre forurensinger, samt pålitelig 
slitestyrke under harde driftsforhold. Kan benyttes til blandet vognpark der også bensinmotorer 
inngår.

Enhet Varenr.
Kanne KG10189-20

Ursa HD 10W kan anbefales til bruk i gir, differensialer, momentomformere og hydrauliske systemer 
hvor en slik olje er foreskrevet. Ursa HD 10W er spesielt velegnet til entreprenørmaskiner, samt andre 
former for blandet maskinpark av tyngre materiell.

Enhet Varenr.
Kanne KG1010598-20

Formulert for dieselmotorer med og uten turbolader og intercooler i lastebiler, busser, varebiler, 
offroadkjøretøy, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og marine dieselmotorer.

Enhet Varenr.
Kanne KG10189-20

MOTOR OLJE DELO GOLD ULTRA E SAE 10W-40 20L

SMØREMIDLER OG OLJER

MOTOR OLJE  URSA HEAVY DUTY SAE 10W 20 LITER

MOTOR OLJE  DELO GOLD ULTRA E SAE 15W-40 20L
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SMØREMIDDEL CRC 2-26 ELECTRO 500ML
Hindrer elektriske feil forårsaket av fuktighet og korrosjon. Fortrenger vann og fuktighet, gjenoppretter den 
elektriske resistens, stopper lekkasjer, krypstrømmer og kortslutninger.

SMØREMIDLER OG OLJER

CRC 3-36 MEK.500ML.
Universal smøreolje med meget gode penetrerende egenskaper. Egnet som et smøremiddel med 
flere bruksområder og med enkel påføring. Gir også en god korrosjonsbeskyttelse for gjenstander 
som lagres innendørs.

SMØREMIDDEL CRC 6-66 MARINE 250ML
Et universalmiddel for beskyttelse av metaller og malte flater som er utsatt for vann, fukt og saltholdig luft, 
eksempelvis ombord i båter. Danner en tynn, klar, usynlig film som fortrenger vann og fukt, smører, rengjør og 
beskytter mot korrosjon. Til bruk i maritimt miljø, og i alle slags båter, f.eks. for å starte og beskytte våte innen- 
og utenbordsmotorer, for å beskytte elektrisk utstyr mot fukt – for å smøre og beskytte hengsler, ventiler, låse- 
kabler, kulelager og andre metalldeler. Som CRC 5-56, men bedre for salt-marine miljøer.

RUSTLØSER CRC ROST FLASH PRO 500ML
Rustløser med frysesjokk effekt. Ved hjelp av frysefunksjonen løsner den penetrerende oljen de 
fastrustede eller sammenklemte overflatene, og oljen kan lett krype inn. CRC Rost Flash er silikon - 
og syrefri og etterlater en tynn, transparent, beskyttende oljefilm.

SMØREMIDDEL CRC MULTI OIL FPS AEROSOL 500ML
Meget effektivt universal smøremiddel til allment bruk i næringsmiddelindustrien. Har ypperlig penetreringsevne 
og løser rust, kalk, skitt og korrosjon. Næringsmiddelgodkjent NSF HI registert.

Enhet Varenr.
500 ml aerosol KS1010103-500

Enhet Varenr.
500 ml aerosol KS901720

Enhet Varenr.
250 ml aerosol KS10151-250

Enhet Varenr.
500 ml aerosol KK10103-500

Enhet Varenr.
500 ml aerosol KS1010112-500

FETT SMØRE NOVATEX HEAVY EP2 400GR
 Fett som er basert på mineralolje av høy kvalitet fortykket med en vannfri kalsiumsåpe. Dette gjør 
fettet spesielt motstandsdyktig overfor vannutvasking og gir god beskyttelse mot rust og korrosjon. 
Ekstremt vannbestandig og med meget god vedhengsevne. Også ypperlig egnet for vannpumper o.l 
der fettet kommer i kontakt med vann.

Enhet Varenr.
400 grams tube KG1010147-400
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SMØREMIDLER OG OLJER

PAKNING PASTA LOCTITE 510 50ML
LOCTITE 510 er et anaerobt tetningsmiddel med høy temperaturbestandighet som herder ved fravær av luft mel-
lom tettsittende metallflater. Vanlige bruksområder inkluderer tetting av stive flensoverflater på girkasser og motor-
deksler. Det sikrer en øyeblikkelig tetting ved lavt trykk. Produktet øker momentkapasiteten på monterte flenser.

SMØREMIDDEL CRC SILICONE FPS 500ML
Fremragende, syntetisk smøring med et innhold av høykvalitets silikon. Reduserer friksjonsstøy fra 
ikke metallholdige komponenter og påføringssteder med høye temperaturer. Velegnet til alle typer 
næringsmiddelindustri.

TETNINGSMASSE SILIKON LOCTITE SI 5926 BLÅ 100ML
Fleksibelt universalsilikontetningsmiddel. Produktet herder gjennom kontakt med luftfuktighet slik at det formes 
en solid gummipakning. Dette produktet er motstandsdyktig mot aldring, vær og termisk sykling uten at det 
krymper eller sprekker. Vanlige bruksområder inkluderer ventildeksler, registerkjededeksler, differensialdeksler, 
bunnpanner, overføringsdeksler, vannpumper og termostathus. Dette produktet brukes vanligvis ved driftstempe-
raturer mellom -54 °C og 204 °C.

KORROSJONSBESKYTTELSE PROLAN HEAVY SPRAY 0.5L
ProLan er et av de mest effektive midlene mot rustbeskyttelse. ProLan er et av de mest miljøvenn-
lige produktene på markedet, helt uten kjemiske tilsetninger.  ProLan gir en dekkende overflate-
beskyttelse som forhindrer tilførsel av fukt og oksygen. Hindrer korrosjon, motvirker oksygenering 
og saltkrystallisering. Prolan vaskes ikke av eller fordamper, og er motstandsdyktig mot de fleste 
mineralske syrer, salter og sulfatprodukter. 

VÅTSERVIETT DESINFISERENDE 101 ANTIBAC WIPES (50)
Wipes er laget i et lofritt og ekstra sterkt materiale. Klutene inneholder et desinfiserende 
middel som er skånsomt for hendene og likevel effektivt mot bakterier, sopp og virus. Wipes 
anbefales brukt i renholds- og renovasjonsbransjen, næringsmiddelindustrien, VVS og ellers 
alle steder hvor god hygiene er viktig. Inneholder Vitamin E og Aloe Vera. Mild mot hendene.

Enhet Varenr.
50 ml flaske KF1010120-50

Enhet Varenr.
500 ml aerosol KK1010043-0.5

Enhet Varenr.
100 ml tube KF1010244-100

Enhet Varenr.
50 ml aerosol KS1010107-500

Enhet Varenr.
Bøtte 72 stk CP1010162

Den ultimate miljøvennlige lim, fuge- og tettemassen. Fester til våte overflater; kan til og med brukes under vann. 
Herder raskt. Krymper eller siger ikke og forblir fleksibel. Sterk limeffekt. Overmalbar m/fleste typer maling/lakk. 
UV-bestandig. Lang levetid og motstår sopp/bakterier. Gift- og luktfri. Tåler å fryse/tine gjentatte ganger i patron 
uten å miste egenskaper.

Enhet Farge Varenr.
310 ml tube sort KF1010131-310
310 ml tube hvit KF1010132-310
310 ml tube grå KF1010133-310
310 ml tube fargeløs KF1010136-310

TEC7
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RUSTBEKJEMPELSE MED SALT-X

På mirakuløst vis fjernes salt og saltvann fra overflater og etterlater et beskyttende belegg 
som bevarer og forlenger overflatelivet! Salt-X bekjemper rust, korrosjon og saltvann.

Bruk Salt-X til å skylle båtmotorer, rense båter, båt/reise-hengere, båtseil, rekkverk, telt og campingutstyr, dykkerutstyr, 
stenger, trinser og fiskesluker. Kroker og fiskesluker etc legges noen minutter i en bøtte med Salt-X, blanding før de 
tas ut og lufttørker for å forlenge levetiden. Produktet kan også brukes på lastebiler, traktorer, tilhengere, snøploger, 
rundt huset, hytta eller på hagemøblene.

Salt-X er designet for å beskytte de fleste metalloverflater mot de destruktive virkningene av kloridsalter. Salt-X er en 
unik kombinasjon av salt-motvirkende ingredienser som angriper, oppløser, deaktiverer og fjerner salt og saltvanns-
forekomster fra en hvilken som helst overflate, med øyeblikkelig effekt.

Produktbeskrivelse  Innhold Varenr.

Den mest effektive metallbeskyttelsen med hundrevis av bruksområder!

Ferdig blandet   0,62 ltr  KR10331
Konsentrat/sx-320z-mm-n  0,95 ltr  KR10332
Mixing unit konsentrat/sx-320z-sp-n 0,95 ltr  KR10333
Konsentrat/sx-gal-4x1-n  3,79 ltr  KR10334
Konsentrat   18,9 ltr  KR10336
Konsentrat/sx-55gal-n   208 ltr  KR10337
Konsentrat/sx-330gal-n                1249 ltr  KR10338

Salt-X automix unit/sx-amu-n   KR10335
Tilbehør

- ALT AV TILHØRENDE PRODUKTER
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Industrigt. 8 Lier v/Drammen
Slanger direkte Tlf. 32 84 40 60
Kundesenter Tlf. 32 84 40 40
DVHP direkte Tlf. 32 84 40 80
Hose Management Tlf. 32 84 40 05 
E-post: tess@tess.no

Region Nord Tlf. 70 17 79 00
Lerstadvegen 508 6018 Ålesund
more@tess.no 

Region Vest Tlf. 55 11 47 00
Kokstadveien 35A 5257 Kokstad
vest@tess.no 

Region Øst Tlf. 23 14 11 10
Verkseier Furulundsv. 9 0614 Oslo
oslo@tess.no 

Region Sør Tlf. 32 20 24 60
Tomtegata 80 3012 Drammen
drammen@tess.no 









Kompetansepersoner i TESS
Navn    Servicesenter  Telefon   Tittel       E-post
Inge Haarberg   Trondheim  73 95 20 05  KAM Trøndelag & Nordland     inha@tess.no
Njål Tvedt   TESS as  53 48 80 45  KAM Søndre Vestland & Agder    njal.tvedt@tess.no
Arthur Geir Brenne  TESS Nord 70 07 43 63 KAM Møre & Romsdal, Nordre Vestland   agb@tess.no
Siw Kjær   TESS as  32 84 40 81 Salgskoordinator     sik@tess.no
Jan Eric Haagensen  TESS as   32 84 41 56  Segmentdirektør     jeh@tess.no 
    


