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Náplň není součástí

dodávky

1 249,-
939,-

699,-

Typ: 7584

1 249,-

Typ: 7583

799,-

Ceny kufrů FLUO jsou bez náplně

420 x 150 x 310 mm420 x 110 x 310 mm310 x 120 x 210 mm

Typ: 7587 – FLUO 4 

- Ukládací prostor v obou polovinách
kufru rozdělen přepážkami a oddělen
krycí deskou z plexiskla. 

- Rozměry kufříku jsou vhodné pro
náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD,
VÝROBA.

Typ: 7586 – FLUO 3 

- Ukládací prostor je rozdělen dvěma
přepážkami.

- Rozměry kufříku jsou vhodné pro
náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD,
VÝROBA.

Typ: 7585 – FLUO 2 

- Ukládací prostor v obou polovinách
kufru rozdělen přepážkami a oddělen
krycí deskou z plexiskla.

- Rozměry kufříku jsou vhodné pro
náplně KANCELÁŘ, SKLAD – OBCHOD.

Zdravotnická náplň VÝROBA je vhodná
na všechna pracoviště a provozy, kde se
pracuje nebo opracovává kovový, plas -
tový, či dřevěný materiál, jako jsou dílny,
výroba, zpracování materiálu a podobně.
Kromě základního zdravotnického a ob-
vazového materiálu náplň obsahuje také
výplachový roztok pro případ zasažení očí
nebezpečnou látkou a chladivé obvazy
a gely pro zmírnění následků popálení.

Náplň do lékárničky SKLAD – OBCHOD je
vhodná na všechna pracoviště a provozy,
kde dochází k manipulaci se zbožím, jako
jsou sklady, obchodní prostory a podobná
pracoviště se zvýšenou mírou rizika
úrazu. Náplň obsahuje základní sortiment
zdravotnického a obvazového materiálu
včetně výplachového roztoku pro případ
zasažení očí nebezpečnou látkou.

LÉKÁRNIČKY NA PRACOVIŠTĚ

Podle Zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 103 písmeno j), je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
Povinností každého zaměstnavatele je tedy vybavit pracoviště potřebným počtem lékárniček a zabezpečit jejich dostupnost během celé
pracovní doby. Pro vybavení lékárničky na pracovišti neexistuje momentálně v ČR žádný právní předpis ani jiná hygienická norma. Vybavení
lékárniček by mělo být stanoveno podle rizik vznikajících při pracovních činnostech a mělo by být konzultováno se smluvním lékařem
organizace. Náplně do lékárniček byly vhodně navrženy s pomocí odborníků záchranné služby a lékařů traumatologického oddělení
a rozděleny na jednotlivá konkrétní pracoviště dle rizika úrazu.

Zdravotnická náplň KANCELÁŘ je vhodná
do všech kancelářských a administrativ-
ních prostor, recepcí a dalších pracovišť
s běžnou mírou rizika úrazu. Náplň obsa-
huje základní sortiment zdravotnického
a obvazového materiálu pro poskytnutí
první pomoci, který byl sestaven na zá-
kladě rizik vyskytujících se na těchto pra-
covištích.

Kufry první pomoci řady FLUO 
Nové lékárničky řady FLUO jsou snadno identifikovatelné na pracovišti díky své výrazné žluté barvě. Přenosné kufry jsou velice vhodné
pro venkovní aktivity, kdy světelné podmínky jako je šero a tma můžou zabránit rychlé identifikaci prostředků první pomoci v případě
potřeby. 

- Kufry jsou vyrobeny z ABS plastu odolného vůči nárazům. 

- Součástí kufříku je i stěnový držák se šrouby, který lze připevnit pevně ke zdi – na tento držák 
lze kufřík pevně připevnit a stává se z něj klasická lékárnička. 

- V případě potřeby lze kufřík jednoduše ze stěnového držáku vyjmout a přenést přímo na místo úrazu.

Typ: 7582

499,-
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