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Kuferek medyczny (mały) - dla pielęgniarki - TRM-46
 

Cena: 103,30 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

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

 

Dane techniczne:

Wysokość: 20 cm
Szerokość: 16 cm
Długość: 30 cm
Waga: 0,4 kg
Pojemność: 10 l

 

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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Właściwości / zastosowanie:

Wnętrze kuferka wykonane z łatwo zmywalnego materiału NYLON 210D.

W środku kuferek posiada dwie otwarte kieszenie, jedną kieszeń z siatki zamykaną na zamek błyskawiczny oraz dwanaście różnej
wielkości uchwytów z taśmy gumowej. Dno i wieko torby usztywnione płytą PP. Wygodna rączka do przenoszenia. Całość zamykana na
zamek błyskawiczny.

Użyte materiały: nici rdzeniowe COATS EPIC, materiał CODURA RIP-STOP wzmocniony dodatkowym, mocniejszym splotem, gwarantują
niespotykaną dotąd odporność na przetarcia i rozerwania.

Oznaczenia: znak pierwszej pomocy

 

 

Parametry

Kolor Czerwony (0,00 pln), Granatowy (0,00 pln)

Galeria
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