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Apteczka plecakowa 20L - TRM-29
 

Cena: 325,90 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

 

Na zewnątrz wygląd plecaka, a w środku duża ilość kieszonek i przegródek ma uporządkowanie lekarstw i środków opatrunkowych.

Właściwości:

Posiada w środku kieszenie z siatki zamykane na suwak, kieszenie z materiału zapinane na rzep oraz uchwyty z taśmy gumowej. Plecak
zamykany jest na 2 suwaki, zabezpieczone od deszczu. Na zewnątrz plecaka znajduje się duża, płaska kieszeń zamykana na suwak.
Przód plecaka wyposażony jest w taśmy pozwalające na mocowanie różnego rodzaju sprzętu. Całość plecaka spinają taśmy
zabezpieczające. Plecak posiada wyprofilowane, wzmocnione grubą gąbką, pokryte oddychającą tkaniną plecy oraz wygodne,
regulowane szelki.Dodatkowo plecak wyposażony jest w wygodny uchwyt do noszenia w ręku wykonany z tworzywa sztucznego.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Dane techniczne:

- waga: 1,4kg
- pojemność 20 L
- suwaki 10mm
- materiał: Rip Stop

Rozmiar: 4x12x44

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:
- DIN 13157
- DIN 13164
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są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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