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Ceny kufríkov FLUO sú bez náplne.

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

Typ: 7587 – FLUO 4 

- Ukladací priestor v obidvoch poloviciach
kufríka rozdelený prepážkami
a oddelený krycou doskou z plexiskla.

- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne
KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD,
VÝROBA.

Typ: 7586 – FLUO 3 

- Ukladací priestor je rozdelený dvomi
prepážkami.

- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne
KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD,
VÝROBA.

Typ: 7585 – FLUO 2 

- Ukladací priestor v obidvoch poloviciach
kufríka rozdelený prepážkami
a oddelený krycou doskou z plexiskla.

- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne
KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD.

Zdravotnícka náplň VÝROBA je vhodná
na všetky pracoviská a prevádzky kde sa
opracováva kovový, plastový alebo
drevený materiál ako sú dielne, výroba,
spracovanie materiálu a podobne.
Okrem základného zdravotníckeho
a obväzového materiálu náplň obsahuje
tiež výplachový roztok pre prípad
zasiahnutia očí nebezpečnou látkou
a chladivé obväzy a gély na zmiernenie
následkov popálenín.

Náplň do lekárničky SKLAD-OBCHOD je
vhodná na všetky pracoviská a prevádzky
kde dochádza k manipulácii s tovarom
ako sú sklady, obchodné priestory
a podobné pracoviská so zvýšenou
mierou rizika úrazu. Náplň obsahuje
základný sortiment zdravotníckeho
a obväzového materiálu vrátane
výplachového roztoku pre prípad
zasiahnutia očí nebezpečnou látkou.

LEKÁRNIČKY NA PRACOVISKO

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom poskytnutie prvej pomoci. Povinnosťou každého zamestnávateľa
je teda vybaviť pracovisko potrebným počtom lekárničiek a zabezpečiť ich dostupnosť v priebehu celej pracovnej doby. 

Vybavenie lekárničiek by malo byť stanovené podľa rizík vznikajúcich pri pracovných činnostiach a malo by byť konzultované s technikom
BOZP. Náplne do lekárničiek boli vhodne navrhnuté s pomocou odborníkov záchrannej služby a lekárov traumatologických oddelení
a rozdelené na jednotlivé konkrétne pracovisko podľa rizika úrazu.

Zdravotnícka náplň KANCELÁRIA je
vhodná do všetkých kancelárskych
a administratívnych priestorov, recepcií
a ďalších pracovísk s bežnou mierou rizika
úrazu. Náplň obsahuje základný
sortiment zdravotníckeho a obväzového
materiálu na poskytnutie prvej pomoci,
ktorý bol zostavený na základe rizík
vyskytujúcich sa na týchto pracoviskách.

Kufríky prvej pomoci rady FLUO
Nové lekárničky rady FLUO sú ľahko identifikovateľné na pracovisku vďaka svojej výraznej farbe. Prenosné kufríky sú veľmi vhodné
pre vonkajšie aktivity kde svetelné podmienky ako je šero a tma môžu zabrániť rýchlej identifikácii prostriedkov prvej pomoci v prípade
potreby.

- Kufríky sú vyrobené z ABS plastu odolného voči nárazom.

- Súčasťou kufríka je aj nástenný držiak so skrutkami, ktorý je možné pripevniť na stenu – na tento držiak 
je možné kufrík pripevniť a stáva sa z neho klasická lekárnička.

- V prípade potreby je možné kufrík jednoducho z nástenného držiaka vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.

Typ: 7582

23,00

Náplň nie je 

súčasťou dodávky

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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