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Cena: 50,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Fartuch uniwersalny przedni damsko/męski.

Przeznaczenie:

- dla studentów, laborantów, praktykantów, jako odzież robocza jak również dla personelu medycznego oraz innych zawodów. Fartuch
skutecznie zabezpiecza odzież przed zabrudzeniem, jest łatwy do założenia i ściągnięcia. Fartuch wykonujemy w kolorze pokazanym na
zdjęciu.

Producentem odzieży medycznej jest firma dlapacjenta.pl Specjalizujemy się w wytwarzaniu odzieży przeznaczonej dla lekarzy,
pielęgniarek oraz innego personelu medycznego. Dodatkowo szyjemy odzież dla gastronomii oraz na indywidualne zamówienie.
Jesteśmy w stanie wykonać dowolny haft / logo na kieszonce lub w dowolnym innym miejscu odzieży.

 

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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