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GYÓGYSZERTÁROLÓ FELSZERELÉSEK
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8 300,-

Kisméretű
hordozható
elsősegélytáska

12 000,-

3460 típus
- Egyszerű kezelhetősége
és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható. - A fali
függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- A belső tere öt rekeszre oszlik, amelyekből kettő-három állítható
rekeszfallal tovább osztható.
- Lakattal zárható (nem része a csomagnak).
- Fali függesztékkel és rekeszfalakkal együtt szállítjuk.
- Szín: fehér.

Műanyag elsősegély szekrény
4209 típus
- A szekrény kialakítása megfelel irodák, műhelyek és raktárak
számára. Az elsősegélykészlet kiváló minőségű ABS műanyagból
készül. Két kivehető polccal és két kivehető zsebbel rendelkezik
az ajtó belsejében. Zárható és két kulccsal rendelkezik.

- Gyógyszertárban kapható utántöltő csomagok befogadására is
alkalmas. EU kompatibilis.
1,4 kg

310 x 150 x 420 mm

280 x 140 x 430 mm

17 800,13 500,Fém elsősegély szekrény

Nagy méretű fém elsősegély szekrény

3500 típus

4211 típus

- Kiváló minőségű acéllemezből készült. Az ajtóban lévő porálló
tömítéseknek köszönhetően ez az elsősegélynyújtó készlet
poros környezetben is használható. Két fix polccal rendelkezik
és két rögzített rekesz található az ajtó belsejében. Zárható,
és két kulccsal szállítjuk. Fali rögzítéshez szolgáló tartozékokkal
együtt szállítva.

- Kiváló minőségű acéllemezből készült. Az ajtó fel van szerelve
törésmentes ablakkal, melyben a pótkulcs tárolható. Két, fix
polccal rendelkezik. Zárható, két kulccsal. Fali rögzítéshez
szolgáló tartozékokkal együtt szállítva.
450 x 160 x 600 mm

350 x 150 x 450 mm

Kisméretű műanyag elsősegélytáska
3502 típus
- Piros színű műanyag elsősegélytáska.
- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen
közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható.
- A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- Polipropilénből készült.
- A csomagtartónak nincs belső elválasztó lapja.
- Belső rekeszek nélkül.
0,8 kg

3 000,-

320 x 280 x 120 mm
Ár - üresen
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