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Apteczka plecakowa 50L z komorą na kołnierze - TRM-27
 

Cena: 745,00 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

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

 

Apteczka plecakowa 50L z komorą na kołnierze.

Dane techniczne:

- waga: 2,2kg
- pojemność 50 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-50l-z-komora-na-kolnierze-trm-27.html
http://www.aptusshop.pl/
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Właściwości / zastosowanie:

Apteczka plecakowa posiada cztery, oddzielne komory. Jedna z komór dopasowana jest wymiarami do przenoszenia kołnierzy
ortopedycznych, kolejne dwie komory wyposażone są w kieszenie z siatki zasuwane na zamki błyskawiczne oraz kieszenie zapinane na
rzep. Ostatnia komora posiada różnej wielkości gumki oraz karabińczyk do przyczepienia np. kluczy. Na kieszeni przedniej naszyta jest
taśma odblaskowa.

Plecak posiada trzy gumowe rączki które pozwalają na noszenie plecaka w dwie osoby. Szelki posiadają pas piersiowy, biodrowy oraz
regulację długości. Komora na plecach została tak skonstruowana aby mogła pomieścić szelki oraz pas biodrowy. W dnie plecaka
zamocowane są taśmy i uchwyty do przypięcia dowolnego sprzętu. Całość plecaka spinają klamry zatrzaskowe.

Profilowane szelki - opiankowane, profilowane, wykończone oddychającą tkaniną szelki gwarantują komfort noszenia. Bo liczy się
wygoda!

Tkanina oddychająca - dystansowa tkanina Air-Mesh zapewnia wentylację pleców podczas marszu z obciążonym plecakiem. Bo liczy się
świeżość!

Pasy biodrowe i piersiowe - doskonale odciążają Twój kręgosłup podczas marszu z obiążonym plecakiem. Bo liczy się zdrowie!

Komora na kołnierz - praktyczna kieszeń na kołnierze ortopedyczne. Bo liczą się możliwości!

Rączki z tworzywa - dla wygody przenoszenia nawet w kilka osób. Bo liczy się komfort!

Kieszonki i saszetki - kieszonki z siatki, zasuwane na suwak i zapinane na rzep, pomieszczą wszelkie niezbędne drobiazgi. Bo liczy się
funkcjonalność!

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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Rozmiar: 32x29x58cm (apteczka bez wyposażenia złożona)

 

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:
- DIN 13157
- DIN 13164
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