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Fem av marknadens bästa knäskydd  
– Inklusive senaste modellen Fento 150 

 
Dagligt arbete i knästående läge medför stor risk för belastningsskador. Därför gäller det att 
välja ett knäskydd med egenskaper som passar arbetssituationen. 

 

 
 

Nyhet: Knäskydd Fento 150 är ett lätt utanpåliggande knäskydd som ger bra tryckfördelning 
och skyddar knät. Det är tillverkat av vattenbeständig och formgjuten skum med förstärkt 
undersida samt har en bred utformning för maximal stabilitet. Knäskyddet spänns enkelt fast 
med elastiska kardborreband. 
 
Rek. utpris: 487 kr ex moms 
Artnr:          400224 
https://www.tebo.se/knaskydd-fento-150-400224/article 
 
 

 
 
Knäskydd Tebo Pro-Fit är ett stabilt och ergonomiskt utanpåliggande knäskydd med  
hög komfort. Det är tillverkat av neopren med förstärkt knä.  
 
Rek. utpris: 363 kr ex moms 
Artnr: 764090 
https://www.tebo.se/knaskydd-pro-fit-764090-sv/article 
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Knäskydd Fento 100 har tre lager av foam som andas och samtidigt är vattentätt. Den 
kilformade nederdelen ger en optimal avlastning av knät. Fento 100 passar arbetsbyxor med 
knäskyddsfickor. 
 
Rek. utpris: 545 kr ex moms 
Artnr: 400114 
https://www.tebo.se/knaskydd-fento-100-400114/article 
 
 
Knäskydd Fento 200 Pro är ett långt utanpåliggande knäskydd som ger bra tryckfördelning, 
maximal stabilitet och skyddar både knä och smalben. Det har ett vattentätt yttre skydd och 
utbytbart inlägg som andas. 
 
Rek. utpris: 985 kr ex moms 
Artnr: 400115 
https://www.tebo.se/knaskydd-fento-200-pro-400115-sv/article 
 
 
Knäskydd Fento 400 Pro är ett extra långt utanpåliggande knäskydd som skyddar både knä 
och smalben samt ger maximal stabilitet. Precis som 200 Pro har Knäskydd 400 Pro ett 
vattentätt yttre skydd och utbytbara inlägg som andas.  
 
Rek. utpris:   1 395 kr ex moms 
Artnr:  400116 
https://www.tebo.se/knaskydd-fento-400-pro-400116-sv/article 
 

 
PRESSBILDER OCH KONTAKT 
 
Högupplösta bilder finns samlade i vår mediabank (kopiera och klistra in länken). 
ftp://mediabank.tebo.se/Pressreleaser/20200430_knaskydd 

Användarnamn: media 
Lösenord: media          

Använd ett FTP-program, t.ex. Filezilla för enkel nerladdning, eller gå via länken ovan i 
webbläsare. 
 
För ytterligare frågor, information och bilder, vänligen kontakta: marknad@tebo.se 
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