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Apteczka plecakowa 30L - MB-30
 

Cena: 435,50 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

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

Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału Plan apteczka plecakowa o pojemności 30l z wnętrzem wykonanym z łatwo
zmywalnego Nylonu 210D.

Produkt posiada komorę główną, w której znajdują się cztery saszetki segregacyjne, sześć otwartych kieszeni i gumowe uchwyty
umożliwiające łatwą segregację zawartości. Suwak komory głównej na całej wysokości plecaka zapewnia łatwy dostęp do rzeczy
umieszczonych wewnątrz. Plecak posiada trzy kieszenie zewnętrzne. Dwie kieszenie boczne są odpowiednie do umieszczenia np.
ciśnieniomierza, czy stetoskopu itp. Na wierzchu plecaka znajduje się zamykana na suwak, przezroczysta kieszeń dla widocznego
umieszczenia ważnych informacji i dokumentów. W przedniej kieszeni znajdują się uchwyty gumowe, kieszeń z siatki oraz rzep do
którego przymocować można inne akcesoria.

Apteczka wyposażona jest w jaskrawe, rzucające się w oczy uchwyty przy suwakach pozwalające na łatwe i szybkie otwieranie torby.

Plecy usztywnione pianką. Opiankowane, profilowane szelki spinane są regulowanym pasem piersiowym.

Dno torby wykonane z czarnej wzmacnianej tkaniny, odpornej na przetarcia, zabezpieczone gumowymi stopkami. Materiały użyte do
wykonania torby ochraniają ją przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami.

Całość uzupełniają odblaskowe elementy poprawiające widoczność ratownika w nocy.

Wysokość: 47 cm
Szerokość: 32 cm
Długość: 20 cm
Ilość komór: 1

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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Ilość kieszeni: 3
Waga: 1,8 kg
Pojemność: 30 litrów
Materiał podstawowy: Plan, Nylon 210D
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