
IDROTTSANLÄGGNINGAR

Evakuering & Sjukvård



Vi på Ferno Norden har under de senaste 40 åren arbetat nära våra kunder i de nordiska 
länderna med frågor som rör säkerhet, förflyttning, evakuering och sjukvårdsutrustning. 

Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav som inom 
ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst.

Första Hjälpen
Att snabbt och enkelt ha tillgång till ett första hjälpen kit är viktigt för alla idrotter och anläggnin-
gar. Men vad är ett bra första hjälpen kit? Det finns inget enkelt svar på det utan man måste utgå 
ifrån vilken verksamhet / idrott som bedrivs? Vilken kunskapsnivå inom sjukvård har de som 
sannolikt kommer använda utrustningen? Vi erbjuder färdigpackade sjukvårdsväskor i olika 
storlekar men anpassar gärna innehållet utefter era behov.

PDV/STB
PDV (Pågående Dödligt Våld) och STB (Stoppa Blödningen) är begrepp som blir mer vanliga. Stora 
publika sammankomster är en riskfaktor som fler och fler arrangörer uppmärksammar. Att kunna 
stoppa en allvarlig blödning är en livsavgörande åtgärd som måste ske så snart som möjligt efter 
en skada. Rätt utrustning som är enkel att använda och samtidigt är effektiv. Vi packar anpassade 
lösningar till ambulans, polis, räddningstjänst, skolor och idrottsanläggningar/idrottsföreningar.

HLR/AED
Att ha en hjärtstartare (AED) tillgänglig på sin idrottsanläggning eller förening är närmast en s 
tandard idag. Vi erbjuder bra lösningar med inbyggda självtest, smart förvaring och tydlig 
uppmärkning. Att kontinuerligt utbilda sig i HLR är viktigt för att hålla kunskapen vid liv. 
Att investera i egna utbildningsdockor för HLR spar både tid och pengar för er verksamhet över tid. 
Vi har prisvärda övningsdockor med både barn och vuxen funktion inbyggt i dockan.

Vattenlivräddning
Att bedriva idrott i vattenmiljö ställer extra krav på utrustning och utbildad personal. Att få upp en 
medvetslös person över bassängkanten kan vara en utmaning eller att komma fram med utrust-
ningen i avancerade miljöer som äventyrsbad eller vid forsränning. Vi har unika produkter 
framtagna i samarbete med användarna för dessa situationer.

Bårar
Att kunna förflytta en skada person så skonsamt som möjligt behöver man ofta en bår. Det kan 
vara allt från en enkel armébår eller spineboard (ryggbräda) till Scoopbårar som är delbara eller 
våra korgbårar (räddningsbårar). Att välja rätt kan vara svårt, det är viktigt att se över vilka behov 
man har och vilka begränsningar som finns? Kommer ambulansens bår fram hela vägen? Behöver 
vi kunna flytta en skadad till en säkrare miljö i väntan på att hjälp kommer?

Evakuering
Idag är det en självklarhet att idrotten och idrottsanläggningar är tillgängliga för alla. Vad gör vi 
när vi måste utrymma skyndsamt som vid ett brandlarm? Om hissarna ej får användas? Om någon 
ramlar och skadar sig vid utrymning och inte kan gå för egen maskin? Vi erbjuder flera olika lösnin-
gar för att säkert och ergonomiskt kunna transportera personer upp och nedför trappor eller ut ur 
trånga utrymmen.
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VATTENLIVRÄDDNING

Pool Extrication Board, PXB är framtagen specifikt för livräddare för 
att utföra snabb, effektiv och säker livräddning i vatten. Den är extra 
effektiv i pooler där en kant annars kan försvåra möjligheten att snabbt 
rädda en nödställd ur vattnet. Dess flytförmåga håller den nödställde 
flytande. Remmar och huvudblock gör att du enkelt vid behov även kan 
rörelsebegränsa/immobilisera personen.

Den fixerade mattan på baksidan ger en bra stabilitet för räddningsper-
sonal vid poolkanten och är samtidigt ett bra hjälpmedel för att enkelt 
och ergonomiskt snabbt få upp den nödställde ut vattnet.

Räddningsbår, PXB Pool Extrication Board

Ferno XT Floating är en lätt och smidig vattenlivräddningsprodukt. 
Låg vikt och smidigt format gör den enkel att få med ut till den nödställ-
da. 
Dess lätta konstruktion gör att man enkelt för in XT-Floating
under kroppen, fäster remmar och flythjälpmedel i några
klick. Sedan kan man enkelt dra den nödställde i land med remmar/
öglor på sidan. Utrustningen kan hängas synligt på väggen eller
enkelt packas ned i medföljande väska. 
Flythjälpmedlen håller huvdet över vattenytan och roterar automatiskt 
den fastsatta personen om dom skulle hamna med ansiktet nedåt.

Räddningsbår, Ferno XT Floating

Art.Nr FGB10776700

Höjd 4 cm

Bredd 40 cm

Längd 182 cm

Vikt 10 kg
Max kapacitet 182 kg

Art.Nr F126XTFLOAT

Höjd 11 cm

Bredd 35 cm

Längd 120 cm

Vikt 3,3 kg
Max kapacitet 160 kg
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SJUKVÅRDSBÅRAR

NAJO® Redihold® är den mest allsidiga spineboarden/ryggbrädan vi 
har. De många handtagen runt ryggbrädan gör det enkelt att hitta ett 
grepp som passar. 
NAJO® Redihold® ryggbräda har en flytförmåga på 62 kg och används 
därför ofta i vattenräddning. Det är en robust konstruktion som tål 
tuffa tag och har inga öppningar som kan läcka in vatten. 

Tillbehör: 
F445 - Huvudstöd Universal 
GEAS405 - X-Spindel 

Spineboard NAJO® Redihold® 

SCOOP® EXL är utan tvekan en av våra mest populära produkter 
genom tiderna. 
Scoopbåren är delbar på mitten så att man kan “Scoopa” upp en 
skadad person, utan att behöva vända eller lyfta. 
Inom ambulansjukvården och i räddningstjänsten används den 
nästan dagligen.
Dels som ett förflyttningshjälpmedel men också som 
rörelsebegränsning (Imobillisering)  
Enkel att använda, låg vikt och en stor flexibilitet kännetecknar 
SCOOP® EXL.

Tillbehör: 
F00022 - Huvudstöd B-Lock 
GEAS405 - X-Spindel

Scoopbår Ferno SCOOP® EXL 

Art.Nr FNAJO10105

Höjd 4,5 cm
Bredd 41 cm

Längd 183 cm

Vikt 7 kg

Max kapacitet 272 kg

Art.Nr F065EXL

Höjd 8 cm

Bredd 43 cm 

Längd 165-201 cm

Vikt 8 kg

Max kapacitet 227 kg
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SJUKVÅRDSBÅRAR

En klassisk bår, även kallad armébår. Armébåren är lätt att 
använda med en självförklarande design vilket passar utmärkt i 
idrottsanläggningar och liknande miljöer. 
Enkel att förvara då den är ihopfällbar både på längden och bredden. 
Armébåren är klädd med kraftig nylonklädd vinyl vilket gör den tålig
och lätt att hålla ren och underhålla i olika miljöer.
Sveriges mest sålda bår för industri och idrottsanläggningar.

Tillbehör: 
F4312SORT- Svart bälte med plastlås

Räddningsbår, armébår ihopfällbar

Art.Nr S2108AF206

Höjd 103 cm

Bredd 55 cm

Längd 206 cm

Vikt 6 kg

Max kapacitet 159 kg

Räddningsbår Ferno M71 Orange

En av våra mest sålda räddningsbårar/korgbårar genom tiderna. 
Fördelen med den här typen av räddningsbårar är att den har en skyd-
dande sarg runt om. 
Den är enkel att hantera och tål att släpas i terräng eller rullas med de 
olika hjullösningar som finns. 
I botten ligger en mjuk dyna för bättre komfort. Fyra bälten ingår för 
att kunna säkra den skadade. 
Finns även i delbar version F071S 

Tillbehör: 
F071W-V - Hjul till räddningsbår 

Art.Nr F071

Höjd 20 cm

Bredd 61 cm

Längd 218 cm

Vikt 10 kg

Max kapacitet 272 kg
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RÖRELSEBEGRÄNSNING

Vakuumsplintar av hög kvalitet i enkel och lättförståelig design. 
Vakuumsplintar är avsedda för att stabilisera och fixera frakturer. 
Utanför den proffessionella vården används vakuumsplintar även 
inom första hjälpen i idrotter där arm och benfrakturer förekommer 
som t.ex. i skidbackar. 

Splintarna tillverkas i Sverige och kan även köpas styckvis.

Vakuumsplintset Ferno

Art.Nr GEAS190

Höjd 32 cm (väska)

Längd  82 cm (väska)

Vikt 4.3 kg

Splint Ferno Flexsplint 

Art.Nr 5003000

Bredd 11 cm

Längd 92 cm

Vikt 154 g

Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är 
alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegrän-
sas. Tar liten plats i akutväskan. Flex Splint är tillverkad i en mjuk och 
lätt formbar aluminium som kan röntgas igenom och är polstrad på 
båda sidorna. Man kan även klippa i Flex Splint för att göra en mindre 
splint. Flex Splint kan rengöras med alla på marknaden förekommande 
desinfektionslösningar eller tvättas i mild tvållösning. Efter tvätt platta 
ut Flex Splint, förvara den så eller rulla ihop den och använd den sedan 
igen.
Flex Splint är lika populär hos ambulanssjukvården som hos frilufts-
människan. Dess enkelhet och mångsidighet gör den till 1:a handsvalet 
inom första hjälpen.
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Hjärtstartare med enkel, intuitiv funktion med tydlig röstguidning gör 
att även förstagångsräddare agerar snabbt och säkert vid ett plötsligt 
hjärtstopp.  Oerfarna användare kan genomföra alla kritiska steg i en 
räddningsinsats med Powerheart G5s HLR-feedback i realtid, instruk-
tioner i användarens takt, intuitiv utformning av elektroderna samt 
automatisk defibrillering.

Hjärtstartaren säljs komplett med väska och beredskapskit.
Automatisk självtest av batterier och elektroder. 
Garanti 8 år. Vi erbjuder olika förvaringsskåp och väggfästen

Tillbehör: 
VT9019 Väggskylt 3D
VT9014 Väggfäste 

Hjärtstartare Powerheart G5 komplett med väska och kit

HLR-dockan är en kompakt, lättanvänd simulatordocka utvecklad för 
HLR-utbildning på vuxna och barn. Den är mycket smidig att ta med 
sig då den endast väger ca 1,8 kg/st och 4 dockor inkl. tillbehör får 
plats i den praktiska väskan.
En indikator med klickljud markerar när man gör korrekta bröstkom-
pressioner och genom en sinnrik konstruktion är det möjligt att blåsa 
in luft i lungorna endast då huvudet är böjt bakåt i lämplig vinkel. 
Bröstkorgen är täckt av ett löstagbart ”skinn” som också är anpassat 
för användning med AED-träningselektroder och enkelt kan tas loss 
och göras rent.

Komplett kit innehåller:  4 st HLR träningsdockor, 20 st engångslun-
gor, 
8 st Ventiler, 1 st Väska med axelrem.

Träningsdockor för HLR 4-pack komplett i väska

Art.Nr VT9002

Höjd 9 cm
Bredd 23cm

Längd 30 cm

Vikt 2,5 kg

Certifiering CE, IP55, IEC 60529

Art.Nr VT9022

Höjd 55 cm

Bredd 30 cm

Djup 15 cm

Vikt 1,8 kg st

 HLR/AED
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SJUKVÅRDSVÄSKOR

En mycket populär och mångsidig första-hjälpen ryggsäck med
genomtänkt innehåll av hög kvalitet. Kan hängas på väggen
för att snabbt ryckas med till en olycksplats. Den färdigpackade
ryggsäcken är en bra hjälp för att klara av en första sjukvårdande
insats. Passar för idrottsarenor, offentliga miljöer, arbetsplatser, 
publika arrangemang.
Kan med fördel kompletteras med hjärtstartare, AED (ingår ej).

Vi kan anpassa packningen utifrån era behov. 

Packad första hjälpen ryggsäck

Kampsport Premium är en packad sjukvårdsväska specifikt framta-
gen för kampsporter med syfte att fungera både i träningslokalen 
och på tävlingar. En kompakt och genomtänkt sjukvårdsväska. 
Reflexer på sidorna för bra synlighet. Väskan har gott om stuvfack 
och flexibla fästen för förbandsmaterial och annan utrustning.

 Mycket god överblick och stabil konstruktion som tål tuffa tag.  
Väskan och innehållet har tagits fram och utvärderats i samarbete 
med det medicinska rådet inom Svensk Judo. 
Kampsportsväskan är väl beprövad och även om den var specifikt 
framtagen för kampsport så är den lika populär inom ishockey,
 innebandy, scouterna, lägerverksamhet och andra aktiviteter. 

Finns även i en BAS version- VT211KB

Kampsport Premium, packad sjukvårdsväska

Art.Nr VT200PA

Höjd 45 cm

Bredd 21 cm

Längd 37 cm

Art.Nr VT211KP

Höjd 25 cm

Djup 27 cm

Längd 44 cm
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Packad första hjälpen ryggsäck

Kampsport Premium, packad sjukvårdsväska

SJUKVÅRDSVÄSKOR

M2 är en väldigt populär sjukvårdsväska vars design och funktion har 
funnits i nästan 40 år. 
Den smidiga väskan rymmer mycket utrustning och är överskådlig. 
Med ett genomtänkt innehåll som är tänkt att hjälpa till att lösa både 
enkla och svåra akutsituationer.
Ett praktisk metallfäste ingår för väggmontering.
Skenorna är försedda med ett snabblås som enkelt kan öppnas
för att ta med till den plats där första hjälpen behövs.
Passar för idrottsanlängningar, offentliga miljöer, arbetsplatser och i 
fordon m.m.
Väskan har en axel-/midjerem för att även fungera fältmässigt

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov. 
Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida. 

Packad första hjälpen väska

M3 är den perfekta väskan för företaget eller idrottslaget som behöver 
en ordentlig förbandsväska där “allt” får plats. Väskan efterfrågas även 
av professionella användare som förbandsväska eller barnväska. Kan 
hängas på väggen, bäras i handtag eller axelrem som medföljer. Front-
en fälls ut mycket smidigt efter att man knäppt upp spännena. Väskan 
har en mycket bra översikt med tydliga fack och fickor. Kompakt men 
ändå rymlig! M3 kallas ofta för “Coach-Väskan” av våra kunder. 

Vi kan självklart packa väskan utifrån era behov. 
Komplett innehållsförteckning finns på vår hemsida.

Sjukvårdsväska packad förstahjälpen M3 Grön

Art.Nr VT30611PA

Höjd 28 cm

Bredd 16 cm

Längd 10 cm

Art.Nr VT30613PA

Höjd 25 cm

Bredd 12 cm

Längd 33 cm



10 www.fernonorden.se // fab@fernonorden.com // 0520-420200

 SJUKVÅRDSVÄSKOR

Komplett skåp för publik tillgång av stoppa blödningsutrustning. 
Perfekt för köpcentra, idrottsanläggningar, skolor, hotell och andra 
offentliga miljöer där man önskar en tydlig tillgång till sjukvårdsmate-
rial för att kunna stoppa allvarlig livshotande blödning.
Skåpet är komplett med 8 stycken färdigpackade kit för enkel 
fördelning till första person på plats som kan göra en insats. 
Sjukvårdskiten sitter överskådligt fast i en ”roll out” väska som kan 
bäras i en hand för att sedan snabbt kunna rullas ut med alla 8 kit till-
gängliga. Skåpet är försett med ljus -och ljudalarm så man snabbt blir 
uppmärksam om skåpet öppnats.  Komplett artikel innehåller 8 kit.
Skåpet går även att beställa tomt och packas enligt egna önskemål. 
Kontakta oss för råd.

Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp

Vår sjukvårdsväst är perfekt för tävlingar och arrangemang, där man 
vill att sjukvården ska ha hög synbarhet eller där sjukvårdarna är i 
rörelse. Utvecklad för att användas i krävande situationer med hög 
flexibilitet . Tillverkad av meshtyg för att ge en låg vikt samt ha en 
god ventilation. Västen är designad med ett reflekterande band för 
hög synlighet. 
Sjukvårdsvästen har två stora framfickor, två inre fickor samt ett in-
vändigt fack för en vätskesystem på baksidan. 
Allround MOLLE  för infästning av ytterligare medicinskt och/eller 
taktiskt material.  
Perfekt för första hjälpen personal, akutläkare/akutsjukvårdare på 
event och arrangemang. Men även för sjukvård i fältmässiga miljöer 
med en civil anknytning.  

Sjukvårdsväst EMS Molle röd

Art.Nr 5020236

Höjd 45 cm

Bredd 36 cm
Djup 25 cm

Vikt 9,9 Kg (5,7 Kg endast skåp)

Art.Nr VT237

Storlek L/XL 52-56 cm hög/ 100-150 
cm i omkrets

Material MESH, 1000D Polyester

Vikt 1 kg
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Stoppa Blödningen, komplett publikt skåp

Sjukvårdsväst EMS Molle röd

UTRYMNING / EVAKUERING 

Vår utrymningsledarväska är framtagen för att fungera som en praktisk 
väska när era lokaler behöver utrymmas.
Väskan har många smidiga fack så att ni kan ha struktur på innehållet.
Väskan säljs tom men kan enkelt kompletteras med det som ni anser är 
lämpligt för en utrymningsledare hos er.

Väska utrymning

Orange väst för utrymningsansvariga. Kardborrestängning. Ögla för 
upphängning. Svart text på rygg och bröst: UTRYMNINGSLEDARE
Tvättbar i 40 °C.
Vi har ett stort urval av olika västar.
Västen är perfekt för hotell, arbetsplatser och idrottsanläggningar!

Reflexväst

Art.Nr SWRB210171

Höjd 73 cm

Bredd 68 cm

Vikt 200 g

Storlek One size

Certifiering EN ISO 20471 Klass 2

Art.Nr VT30621

Höjd 6 cm

Bredd 27 cm

Längd 40 cm

Vikt 350 g
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UTRYMNING / EVAKUERING 

EEM (emergency evacuation mattress), är utformad för nöd-
situationer som till exempel brand i byggnader, när du snabbt måste 
evakuera personer som inte kan förflytta sig själva p.g.a. 
sjukdom, funktionshinder eller akuta skador. EEM är konstruerad för
 att vara säker, ergonomisk, hygienisk, snabb och framför allt lätt att 
använda för icke professionella användare.
EEM är utvecklad utifrån ett beprövat arbetssätt inom 
ambulanssjukvården som möjliggör snabb förflyttning av 
människor i framförallt trappor och byggnader. 
Tre enkla bälten som spänner över kroppen, stor som liten samt 
remmar i huvud- och fotände.

EEM Evakueringsmadrass

Art.Nr GE24271060000

Höjd 3 cm

Bredd 52 cm

Längd 193 cm

Vikt 3 kg

Max kapacitet 180 kg

Evakueringsmadrass 

Idag är det en självklarhet att idrotten och idrottsanläggningar är 
tillgängliga för alla. 
Vad gör vi när vi måste utrymma skyndsamt som vid ett brandlarm? 
Om hissarna ej får användas? Om någon ramlar och skadar sig vid 
utrymning och inte kan gå för egen maskin?
Om en sådan situation inträffar kan situationen snabbt förvärras
om man inte har utrustning på plats för att snabbt få ut människor
ur lokalerna. 
Det är därför EVACuation madrass standardkit är framtagen!
En bekväm och lättanvänd evakueringsmadrass som är
förberedd och hjälper dig vid evakuering vid brand eller annan
händelse. Enkelt och ergonomiskt. 
Madrassen levereras komplett med väska och väggskylt!

Art.Nr 5006053

Höjd 7 cm

Bredd 60 cm

Längd 210 cm

Vikt 6,5 kg

Max kapacitet 200 kg
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Ferno SAFE Evakueringsstol är den trygga lösningen för olika 
evakueingssituationer. Den glider lätt och smidigt ner för trappor med 
hjälp av larvfötter. Kan hanteras av endast en person som klarar av att 
evakuera människor snabbt och enkelt utan tunga lyft.

Fäste för att hänga upp stolen på väggen samt
skyddsöverdrag medföljer.

Ferno SAFE Evakueringsstol

FAST stolen är en evakueringsstol, bärstol och transportstol i ett!
Situationen styr användningsområdet!
Stolen är utrustad med stora svänghjul fram och fasta bakre
hjul vilket gör den lättmanövrerad i alla miljöer.
Larvbanden möjliggör att stolen enkelt och utan lyft kan glida
ner för trappor vid evakuering. Kan fällas ihop och hängas på väggen.
Finns även i en POWER version där FAST stolen går uppför trapporna 
med endast ett knapptryck. 

Tillbehör F05690 Väggfäste

Ferno FAST Evakueringsstol

Art.Nr S2001

Höjd 134 cm (ihopfälld 103 cm)
Bredd 53 cm (ihopfälld 53 cm)

Längd 91,4 cm (ihopfälld 26 cm)

Vikt 11,2 kg

Max kapacitet 180 kg

Art.Nr F05610/20

Höjd 100 cm

Bredd 54,5 cm 

Längd 69,5 cm / ihopfälld 25 cm

Vikt 15 kg

Max kapacitet 250 kg

UTRYMNING / EVAKUERING 
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UTRYMNING / EVAKUERING 

Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg är en 2-i-1 räddning-
slösning som gör den unik. Den kan användas som en smidig 
räddningsbår för att rädda och förflytta en person snabbt och 
kan även användas som ett verktyg för att kväva eld. För att 
säkerställa att du kan klara även de kritiska situationerna är 
räddningsfilten utformat i förstklassigt material av hög kvalitet 
som Nomex® och Kevlar® med reflekterande och avancerade 
vävband. Samtidigt är den lätt att hålla ren. Med en mycket 
kompakt förvaring och en vikt på 1,5kg är Retmex® Rescue 
Stretcher Fire 250kg lätt och smidig utan att kompromissa med 
kvalitet och säkerhet!

Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg

Retmex® Rescue Standard är en praktisk räddningsbår som tar
liten plats. För att säkerställa att du kan klara även de kritiska
situationerna är räddningsbåren utformat i förstklassigt material
av hög kvalitet som håller för tuffa påfrestningar och samtidigt
är lätt att hålla ren. Med en mycket kompakt förvaring och
en vikt på 900g är Retmex® Rescue Stretcher Standard lätt och
smidig utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet!
Den kan alltid finnas med ute på fältet, i fordonet eller i
sjukvårdskitet för att enkelt kunna flytta en skadad person.

Retmex® Rescue Standard 250kg

Art.Nr 5006057

Bredd 78 cm

Längd 200 cm

Vikt 1,5 kg

Art.Nr 5006052

Höjd 80 cm

Djup 205 cm

Längd 900 g

Vikt 250 kg
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Retmex® Rescue Stretcher Fire 250kg

Retmex® Rescue Standard 250kg

UTRYMNING / EVAKUERING 

När ljuset slocknar, det händer något oväntat och du behöver
 händerna fria, då kommer man på att man skulle ha behövt en 
pannlampa!
Zoom 580 är den enda pannlampa du någonsin behöver.
580 lumen ljusutgång / 150 meter ljuskägla. Drifttid på upp till 18 
timmar. Tre ljuslägen, alla med zoombar stråle för nära synlighet och 
blinkande läge för nödanvändning.

Pannlampa ZOOM 580 3x AAA

Den perfekta lampan för receptioner, vaktmästerie eller liknande 
platser. Laddningsstationen har lysdioder som automatiskt tänds vid
strömavbrott, detta för att den snabbt ska hittas. Även en röd
signalkon ingår som kan användas för ledning eller varning.
När lampan inte används sätts den i medföljande laddningsstation, 
alltid redo för användning.
En självklar utrustning överallt där det vistas människor!

Vi har även flera andra modeller av ficklampor och
pannlampor. Kolla in vår hemsida. 

Ficklampa Explorer XPL

Art.Nr NSHTZOOM580

Höjd 4,1 cm

Bredd 4,3 cm

Längd 6,2 cm

Vikt 95 g

Certifiering IP64

Art.Nr NSEXPLORER-XPL

Höjd 7 cm

Bredd 19 cm

Längd 280 g

Vikt 1100 lumen

Certifiering IP 65



Vi på Ferno Norden har sedan 1983 arbetat i nära  och utvecklande samarbete med våra kunder. 
Vår utrustning används dagligen i verksamheter med höga krav på säkerhet, kvalitet och funktion. 
Våra primära kunder är ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen, civilförsvaret och 
försvarsmakten. Idag växer vi även inom industrin, offentliga miljöer, vårdinrättningar och den 
privata marknaden.  Företaget är ISO-certifierat inom miljö 14001:2015 och inom kvalitet 9001:2015.

COUNTRY PHONE   EMAIL   WEB

SWEDEN +46 520 420 200  fab@fernonorden.com www.fernonorden.se

NORWAY +47 33 03 45 00  fno@fernonorden.com www.fernonorden.no

DENMARK +45 43 62 43 16  fas@fernonorden.com www.fernonorden.dk

FINLAND +358 29 1700 454  foy@fernonorden.com www.fernonorden.fi




