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Fartuch ochronny przedni foliowy z długim rękawem - 10szt
 

Cena: 126,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent Alkar

Opis produktu
 

Fartuch przedni zakładany przez głowę i wiązany z tyłu, długi (140cm) z długimi rękawami, wykonany z grubej folii z recyklingu.

 

Może być stosowany w przemyśle, kosmetyce, czy medycynie.

 

Zapewnia ochronę przed zabrudzeniem ubrania i innymi czynnikami zewnętrznymi, na co wpływ ma m.in. długość za kolano.

 

 

Kolor: biały

 

Rękaw: długi

 

Rozmiar: 140 x 80 cm

 

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-ochronny-przedni-foliowy-z-dlugim-rekawem-10szt.html
http://www.aptusshop.pl/
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Grubość folii PE: 0,05 mm

 

Wiązanie: z tyłu 

 

Opakowanie 10 szt

 

 

 

Galeria
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