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Fartuch medyczny / laboratoryjny bawełniany - damski 100
 

Cena: 133,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Fartuch damski z trzema kieszonkami. Wykonany z materia?u: bawe?na, zapinany na zatrzaski (tzw. napy).
Fartuch dost?pny jest w dwóch d?ugo?ciach: oko?o 90cm lub 110cm (na zdj?ciu przedstawiony jest model
krótki).

 

Właściwości:

- kolor biały
- zapinany na napy lub guziki
- z długim
- materiał: bawełna (100%)
- temperatura prania: 95 st.C

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/fartuch-medyczny-laboratoryjny-bawelniany-damski-100-a.html
http://www.aptusshop.pl/
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Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru.

Tabela rozmiarów:

Odzież damska - fartuchy

 

Nasza firma jest producentem oferowanej odzieży medycznej, dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość wyrobów i
usług. Posiadamy grono stałych zadowolonych klientów - zapraszamy.

 

 

Parametry

Długość 90cm (0,00 pln), 110cm (0,00 pln)

Rozmiar 34 (0,00 pln), 36 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 42 (0,00 pln), 44 (0,00 pln), 46 (0,00
pln), 48 (0,00 pln), 50 (0,00 pln), 52 (0,00 pln)

Wzrost 158cm (0,00 pln), 164cm (0,00 pln), 170cm (0,00 pln), 176cm (0,00 pln)

Zapięcie Guziki (0,00 pln), Napy (0,00 pln)

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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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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