
Sortiment kondomer
Region Dalarna

produktspecifikation



Storleksguide
Angiven bredd anger kondomens bredd när den är platt och inte detsamma som diametern. Du får 
kondomens omkrets när du multiplicerar den angivna bredden med två. Tänk på att kondomens 
omkrets ska vara något mindre än penisens omkrets. 
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Penis-

omkrets

9,5-10 cm 10-10,9 cm 11-11,5 cm 11,5-11,9 cm 12-12,9 cm 13-14 cm 14+ cm

Kondom-

bredd

47 mm 49 mm 53 mm 57 mm 60 mm 64 mm 69 mm

Kondom-

omkrets

9,4 cm 9,8 cm 10,6 cm 11,4 cm 12,0 cm 12,89 cm 13,8 cm



”Medium” kondomer

• RFSU Profil 185x53x0,06 mm

Upphandlad till bästa pris varför Profil passar bra att 
breddinföra och är att föredra vid utskick av större 
volymer. Finns att beställa i förpackning på 30 st i kartong 
eller 100 st lösförpackade i påse. 
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Nyhet – Mixed variations 
Innehåller 8 st Profil, 2 st Beyond Thin, 5 st Thin, 5 st Näkken, 5 st Strawberry och 5 st Vanilla
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De mindre storlekarna

• Kung tight 160x45x0,06 
mm. Rak.

Den minsta kondomen i omkrets och 
längd i sortimentet.  

• RFSU Tight 175x49x0,06 
mm
Rak. Går att beställa i kartong om 30 st
eller 100 st lösförpackade utan kartong. 
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De större storlekarna

• My Size Pro 223x64x0,06 mm

Den största i sortimentet. Vegansk. 

• RFSU Grande XL 200x60x0,07 mm
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Flera sorter större kondomer

• Passante King Size 205x60x0,06
Rak 

• RFSU Grande 190x55 mm
(bredare upptill över ollonet)
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Tunna kondomer

• RFSU Thin 185x53x0,05 mm
Finns som 30-pack i kartong eller som 100-pack, 
lösförpackade

• EXS Nano 191x53x0,045 mm. 
Vegansk. 
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Specialsortiment

• Fair Squared 180x52x0,06 mm
(rättvisemärkt, vegansk)

• EXS Cooling 190x54x0,06 mm
(kylande effekt)

• EXS Warming 194x54x0,06 mm
(värmande effekt)
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• EXS Delay 192x53x0,07 mm
(fördröjande/bedövande effekt) insidan är 
behandlad med lidokainklorid 1%

• EXS Glow in the dark 192x53x0,07 mm
(lyser i mörker)

• RFSU Näkken 185x53x0,06 mm
(knottrig)
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Latexfria kondomer

• RFSU Sensitive 190x58x0,03 mm
(tillverkad av Polyuretanplast)

• Skyn orginal
180 x 53 x 0.065 mm
(tillverkad av Sensoprene)
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Tematiska – oftast i mediumstorlek. Latex utan smak eller 
doft. Finns endast i mix-förpackning. Sorterna varierar. 
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Smaksatta kondomer från RFSU

• Vanilla – med av vanilj

• Strawberry med smak av jordgubbe

• Näkken cola, knottrig med smak av cola

• Näkken honey melon, med smak av melon

• Profil Juicy grape, med smak av vindruva

• Thin Pina colada, med smak av pina colada
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Smaksatta kondomer

• EXS chocholate

• EXS bubbelgum

• EXS strawberry sundae

• Passante med smak av mint, blåbär eller tropical flavours

• Amor med smak av tutti frutti, banan eller apelsin

• EXS med smak och doft av tuggummi
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Glidmedel – ett bra komplement
vattenbaserade glidmedel ger en känsla av naturlig återfuktning men glideffekten varar inte lika länge som silikonbaserat 
glidmedel och man kan därför behöva fylla på med mer glidmedel efter ett tag. Silikonbaserat glidmedel kan upplevas som 
mindre vått, är drygare och ger ett mer långvarigt glid. Det är en smaksak om man vill ha vattenbaserat eller silikonbaserat 
glidmedel. 

• EXS glid, smaksatta
(vattenbaserad) portionsförpackad 
5 ml

• EXS Clear lube
(vattenbaserad) portionsförpackad 
5 ml

• Pjur original
(silikonbaserad) portionsförpackad 
1,5 ml
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Övrigt

• Female condom, 17 cm lång
(tillverkad i polyurethane)

• Slicklapp i olika smaker 
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