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Torba apteczka mała 10L - TRM-63_2.0
 

Cena: 169,90 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału poliestrowego 600/600 apteczka medyczna o pojemności 10l. Wnętrze
wykonane zostało z łatwo zmywalnej tkaniny nylonowej w szarym kolorze, który zapewnia lepszą widoczność umieszczonych wewnątrz
torby rzeczy.

Wewnątrz torby znajduje się 6 kieszeni otwartych, 10 gumowych uchwytów oraz duża kieszeń z przezroczystej folii zamykana na suwak.
Z tyłu torby znajduje się kieszeń zamykana na suwak.

Torba posiada wykonane w jaskrawym kolorze, rzucające się w oczy uchwyty przy suwakach, które umożliwiają łatwe i szybkie
otwieranie torby oraz odpinany, regulowany pas nośny, z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem.

Całość torby uzupełniają elementy odblaskowe, poprawiające widoczność ratownika w nocy.

Wysokość: 33 cm
Szerokość: 12 cm
Długość: 22 cm
Waga: 0,5 kg
Pojemność: 10 litrów

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia według normy:

- DIN 13157
- DIN 13164

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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Parametry

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

Galeria
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