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Spodnie medyczne męskie klasyczne 901M
 

Cena: 108,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Spodnie medyczne męskie klasyczne 901M z dwoma kieszonkami. Dostępne w kilku wersjach wykończenia pasa: pasek + gumka, sam
pasek, sama gumka. Bardzo modny, wygodny krój zapewniający wygodę i swobodę ruchów. W ofercie naszego sklepu znajdują się
również bluzy i fartuchy męskie oraz obuwie medyczne.

 

 

Właściwości:

- dostępne w różnych kolorach.

- materiał: elana (67%) / bawełna (33%) (nie mnący, nie zbiega się w praniu)

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
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/spodnie-medyczne-meskie-klasyczne-901m.html
/buty-dla-personelu-medycznego.html
http://www.aptusshop.pl/
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Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru.

 

Tabela rozmiarów:

Odzież męska - spodnie
Rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58
Wzrost 167 167 173 173 179 179 185 185
Obwód
pasa

78 82 86 90 94 99 105 111

 

 

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
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
/strony/dobor_odziezy.html
http://www.aptusshop.pl/
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Nasza firma jest producentem i wykonawcą profesjonalnej odzieży medycznej. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie
zagwarantować najwyższej jakości produkt w przystępnej cenie oraz możliwie krótkim terminem realizacji. Z naszych usług skorzystało
już wiele szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich i pielęgniarskich. Zapraszamy do współpracy.

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
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
http://www.aptusshop.pl/
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Parametry

Kolor 1. biały (0,00 pln), 2. różowy (+ 19,00 pln), 3. bordowy (+ 19,00 pln), 4. beżowy (+ 19,00 pln), 5.
atramentowy CHWILOWY BRAK (+ 19,00 pln), 6. brązowy (+ 19,00 pln), 7. popielaty (+ 19,00
pln), 8. granatowy (+ 19,00 pln), 9. ocean (+ 19,00 pln), 10. pomarańczowy (+ 19,00 pln), 11.
szafirowy (+ 19,00 pln), 12. słomkowy (+ 19,00 pln), 13. ciemno zielony (+ 19,00 pln), 14.
łososiowy (+ 19,00 pln), 15. turkusowy (+ 19,00 pln), 16. liliowy (+ 19,00 pln), 17. malinowy (+
19,00 pln), 18. żółty (+ 19,00 pln), 19. czarny (+ 19,00 pln), 20. czerwony (+ 19,00 pln), 21.
limonkowy (+ 19,00 pln), 22. jasno niebieski (+ 19,00 pln), 23. śliwkowy (+ 19,00 pln), 24.
seledynowy (+ 19,00 pln), 25. ciemno popielaty (+ 19,00 pln), 26. oberżyna (+ 19,00 pln), 27.
pink (+ 19,00 pln)

Rozmiar 44 (0,00 pln), 46 (0,00 pln), 48 (0,00 pln), 50 (0,00 pln), 52 (0,00 pln), 54 (0,00 pln), 56 (0,00
pln)

Wersja Z gumą (0,00 pln), Z paskiem (+ 9,00 pln), Z paskiem i gumą (+ 11,00 pln)

Galeria
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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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