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Torbo-plecak ratowniczy 100l - TRM-19
 

Cena: 1 205,00 pln

Opis słownikowy

Producent Marbo - Starachowice

Opis produktu
 

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

 

Torbo-plecak ratowniczy 100L

Dane techniczne:

- waga: 4,2kg
- pojemność 100 L
- suwaki 10mm
- materiał: Rip Stop

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:

Wykonany zgodnie z zaleceniami koordynatora PSP ds. ratownictwa medycznego.

Torba-plecak nadaje się do używania w służbach ratownictwa wodnego, drogowego, lotniczego.

Plecak usztywniony dookoła bardzo grubą i sztywną pianką. Jego dowolnie modyfikowany środek, pozwala na dopasowanie go do
indywidualnych potrzeb ratownika. Plecak posiada wewnątrz 4 przezroczyste szufladki przypinane na rzepy oraz 8 bocznych
przezroczystych kieszonek, dzięki czemu widać co gdzie jest zapakowane. Centralnie umieszczona przegroda na sprzęt intubacyjny i
wentylacyjny. Na zewnątrz plecak posiada 2 mniejsze boczne kieszenie, jedna dłuższa oraz paski pozwalające na przypięcie butli 2L.

Tkanina oddychająca - dystansowa tkanina Air-Mesh zapewnia wentylację pleców podczas marszu z obciążonym plecakiem. Bo liczy się
świeżość!

Pas biodrowy - doskonale odciąża Twój kręgosłup podczas przenoszenia ciężkiego plecaka. Bo liczy się zdrowie!

Solidne suwaki - metalowe suwaki #10mm są gwarancją pewnego i płynnego otwierania komory i kieszeni plecaka. Bo liczy się
płynność!

Przeźroczyste kieszonki - pomieszczą wszelkie niezbędne drobiazgi oraz dzięki przeźroczystej folii nie pozostawią wątpliwości, co jest
wewnątrz.

Regulowane wnętrze - pozwoli dopasować swój kształt do przenoszonych przedmiotów. Bo liczy się elastyczność!

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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Taśmy odblaskowe - niezbędne dla poprawy widoczności ratownika pracującego w nocy. Bo liczy się bezpieczeństwo!

Szelki - opiankowane, profilowane, wykończone oddychającą tkaniną. Bo liczy się wygoda!

Pas piersiowy - zwiększa stabilność przenoszonego plecaka. Bo liczy się stabilność!

Stopki jeżyki - komplet gumowych stopek zabezpiecza przenoszone przedmioty i chroni dno torby przed zabrudzeniami. Bo liczy się
czystość!

 

Wymiary: 46x20x50cm

Do apteczki proponujemy zakup wyposażenia wegług normy:

- DIN 13157
- DIN 13164
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