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Pantolety zdrowotne (drewniaki medyczne) - wzór 03S
 

Cena: 92,00 pln

Opis słownikowy

Producent MEDIBUT

Opis produktu
 

Pantolety zdrowotne (drewniaki medyczne), na spodach drewnianych z profilem ortopedycznym, podeszwą przeciwpoślizgową i gładką
cholewką skórzaną. Model obuwia przeznaczony zarówno dla Pań jak i Panów.

Obuwie z podeszwami odpornymi na oleje i tłuszcze zarówno roślinne, jak i zwierzęce.

Drewniaki wykończone są powłokami umożliwiającymi dezynfekcję oraz łatwe utrzymanie ich w czystości przy wykorzystaniu ogólnie
dostępnych środków dezynfekcyjno - myjących.

Polecane dla personelu medycznego oraz osób wykonujących prace stojącą.

Dostępne rozmiary:

- damskie 34-42

Pantolety zdrowotne (drewniaki medyczne) to obuwie zawodowe zgodne z normą PN-EN ISO 20 347:2005(U), która jest wymagana dla
butów zawodowych do użytku w pracy. Spełniają one przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. oraz dyrektywy
89/686/EWG. Umieszczony na obuwiu medycznym znak bezpieczeństwa CE kategorii I daje gwarancję najwyższej jakości, oraz, że
wyrób jest bezpieczny dla użytkownika i nie zagraża środowisku naturalnemu.

Buty , które produkujemy posiadają atesty wydane przez:

- Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
- Centralny Instytut Techniki Medycznej w Warszawie
- Centralny Instytut Ochrony pracy w Warszawie

W przypadku braków na stanie magazynowym, termin realizacji zamówienia na ten model obuwia może wynieść do 21dni. Dlatego
przed zakupem prosimy o kontakt tel. lub mailowy celem potwierdzenia dostępności.

 

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: 22-05-2023
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Parametry

Kolor Biały (0,00 pln)

Rozmiar 34 (0,00 pln), 36 (0,00 pln), 37 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 39 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 41 (0,00
pln), 42 (0,00 pln)
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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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