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Bluza medyczna męska krój sportowy 019M - dla lekarza
 

Cena: 136,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Bluza  medyczna męska o kroju sportowym z kołnierzykiem i trzema kieszonkami. Wykonana z materiału elano/bawełna.  Zapinana jest
na zamek lub zatrzaski tzw. napy.  Dzięki odszyciu na klatce piersiowej (tzw. karczek) oraz podwójnym szyciu bluza ta ma oryginalny
i młodzieżowy wygląd. Model ten polecamy w szczególności młodszej kadrze specjalistów medycznych.

 

W ofercie naszego sklepu można również znaleźć spodnie medyczne oraz fartuchy. W połączeniu bogatą ofertą obuwia dla personelu
medycznego, można w jednym sklepie skompletować całkowity strój roboczy dla lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, fizjoterapeuty oraz
pozostałych pracowników służby zdrowia.

 

Właściwości:

- bluza dostępna w wielu kolorach

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
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- zapinana na zamek lub napy, rękaw długi lub krótki

- materiał: elana (67%) / bawełna (33%) (nie mnący, nie zbiega się w praniu)

 

Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru.

 

Tabela rozmiarów:

Odzież męska - bluzy
Rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód

Klatki piersiowej
88 92 96 100 104 108 112 116

Obwód
talii

78 82 86 90 94 98 102 106

Obwód
bioder

92 95 98 101 104 107 111 115

 

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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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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Parametry

Kolor 1. biały (0,00 pln), 2. różowy (+ 21,00 pln), 3. bordowy (+ 21,00 pln), 4. beżowy (+ 21,00 pln), 5.
atramentowy CHWILOWY BRAK (+ 21,00 pln), 6. brązowy (+ 21,00 pln), 7. popielaty (+ 21,00
pln), 8. granatowy (+ 21,00 pln), 9. ocean (+ 21,00 pln), 10. pomarańczowy (+ 21,00 pln), 11.
szafirowy (+ 21,00 pln), 12. słomkowy (+ 21,00 pln), 13. ciemno zielony (+ 21,00 pln), 14.
łososiowy (+ 21,00 pln), 15. turkusowy (+ 21,00 pln), 16. liliowy (+ 21,00 pln), 17. malinowy (+
21,00 pln), 18. żółty (+ 21,00 pln), 19. czarny (+ 21,00 pln), 20. czerwony (+ 21,00 pln), 21.
limonkowy (+ 21,00 pln), 22. jasno niebieski (+ 21,00 pln), 23. śliwkowy (+ 21,00 pln), 24.
seledynowy (+ 21,00 pln), 25. ciemno popielaty (+ 21,00 pln), 26. oberżyna (+ 21,00 pln), 27.
pink (+ 21,00 pln)

Rozmiar 44 (0,00 pln), 46 (0,00 pln), 48 (0,00 pln), 50 (0,00 pln), 52 (0,00 pln), 54 (0,00 pln), 56 (0,00
pln), 58 (0,00 pln)

Rękaw Długi (0,00 pln), Krótki (0,00 pln)

Wzrost 170cm (0,00 pln), 176cm (0,00 pln), 182cm (0,00 pln), 188cm (0,00 pln)

Zapięcie Napy (0,00 pln), Zamek (+ 13,00 pln)

Galeria
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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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