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Náplň nie je 

súčasťou dodávky

Záchranárska zdravotnícka 
brašňa izotermická    Typ: 7598

Izotermická zdravotnícka brašňa vyrobená z nylonového materiálu
odolného voči opotrebeniu, vhodná pre zdravotníkov aj záchranné tímy.

- Tepelno-izolačné steny brašne umožňujú uchovávanie a prenos
zdravotníckeho materiálu citlivého na teplotu ako je inzulín
a podobne.

- Brašňa má dva izotermické ukladacie priestory, hlavný veľký a menší
v prednej časti.

- Vo vnútri brašne sú všité pútka na zaistenie fliaš alebo zdravotníckeho
vybavenie a priehľadné kapsy na drobný zdravotnícky materiál.

- Do veka brašne je všitá kapsa s priehľadným okienkom
na umiestnenie chladiacej náplne alebo zdravotníckeho materiálu.

- Bočná kapsa je vybavená všitými priehľadnými kapsami s pružnými
pútkami na drobné nástroje a fľaštičky.

- Na vonkajšej strane všitá priehľadná kapsa na umiestnenie
identifikačnej karty.

- Vhodná pre všetky typy ponúkaných náplní.

438 x 566 x 216 mm

3,9 kg

366 x 464 x 176 mm

2,8 kg

Typ: 7596Typ: 7595Typ: 7594

ZÁCHRANÁRSKE KUFRE 
A ZÁCHRANÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE BRAŠNE

Záchranárske kufre IP67
Profesionálne záchranárske kufre sú vhodné nie len pre profesionálne záchranárske
tímy, ale aj pre bežné využitie v extrémnych podmienkach.

- Dokonale vzduchotesná a vodotesná nádoba vyrobená zo silnej polypropylénovej
živice. Neoprénové tesnenie v kufri zabezpečuje vždy nepriedušne hermeticky
uzavretý obsah aj pri dlhšom ponorení vo vode.

- Odoláva nízkym aj vysokým teplotám, piesku, prachu, vlhkosti a korózii.

- Zosilnené rebrovanie kufra zabezpečuje extrémnu odolnosť voči nárazu a deformácii.

- Kufor má silnú rukoväť s protišmykovou úpravou. Dvojpolohové uzávery s masívnymi
pántmi a nylonové čapy garantujú bezchybnú fixáciu v každej situácii.

- Je možné uzamknúť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).

- Kufor je vybavený tlakovým ventilom, ktorý umožňuje rýchle vyrovnanie vnútorného
tlaku v prípade náhlej zmeny nadmorskej výšky alebo teploty.

- Kufre sú bez vnútorného členenia.

300 x 336 x 148 mm

1,7 kg

Záchranárska 
zdravotnícka brašňa    Typ: 7597

Klasická zdravotnícka brašňa vyrobená z vodeodolného
nylonového materiálu, vhodná pre zdravotníkov
a záchranárske tímy.

- Hlavný priestor brašne je rozdelený na 3 oddiely.
Na bočných stranách brašne sú dve kapsy a na čelnej strane
jedna veľká kapsa na uloženie zdravotníckych pomôcok
a materiálu.

- Na vonkajšej strane veka je všitá priehľadná kapsa
na umiestnenie zoznamu zdravotníckeho materiálu alebo
identifikačné karty. Vo vnútornej strane veka je kapsa
na dokumentáciu alebo drobný zdravotnícky materiál
a všité gumové pútka na menšie nástroje.

- Všetky kapsy po obvode brašne sú vybavené zipsom.

- Na vonkajšej strane dna brašne sú umiestnené plastové
nožičky.

- Vhodná pre všetky typy ponúkaných náplní.

540 x 340 x 240 mm1 kg 540 x 230 x 260 mm1,3 kg

48,00

117,0084,0063,00

49,00

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