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Apteczka plecakowa 40L - dwukomorowa - TRM-28
 

Cena: 699,00 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

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

 

Apteczka plecakowa 40L - dwukomorowa.

Dane techniczne:

- waga: 2,1kg
- pojemność 40 L
- suwaki 10mm
- materiał: Rip Stop

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/apteczka-plecakowa-40l-dwukomorowa-trm-28.html
http://www.aptusshop.pl/
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Właściwości:

Posiada wygodny dostęp do wszystkich trzech komór. Komora główna wyposażona jest w kieszenie z siatki zamykane na suwak,
kieszenie z materiału zapinane na rzep oraz uchwyty z taśmy gumowej. W drugiej komorze tzw. osobistej są uchwyty z taśmy gumowej.
Trzecia komora również wyposażona jest w uchwyty z taśmy gumowej i karabińczyk. Na zewnątrz plecaka znajduje się zamykana na
suwak płaska kieszeń.

Plecak posiada wyprofilowane, wzmocnione grubą gąbką, pokryte oddychającą siatką plecy oraz wygodne, regulowane szelki również
wzmocnione gąbką. Pas biodrowy służy do stabilizacji plecaka podczas transportu. Zarówno szelki jak i pas biodrowy można schować
do specjalnej, zamykanej na suwak przegrody. W przedniej dolnej części plecaka zamocowane są taśmy i uchwyty do mocowania
dodatkowego sprzętu. Całość plecaka spinają taśmy zatrzaskowe. Dodatkowo plecak posiada trzy uchwyty nośne z gumowymi
rączkami, pozwalające na transport plecaka w kilka osób.

Wymiary: 44x12x44

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:

- DIN 13157
- DIN 13164

 

 

Galeria
 

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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