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Torba lekarza
 

Cena: 238,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Wysyłka 3-7 dni

Index 2214

Zastosowanie torby plecaki apteczki etui

Opis produktu
 

Bardzo praktyczna torba do transportu różnego rodzaju materiałów przeznaczenia medycznego. Solidna i praktyczna. Doskonała
zarówno dla lekarza jak i sanitariusza.

Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału poliestrowego 600/600. Wnętrze wykonane z łatwo zmywalnej tkaniny
ortalionowej w kolorze szarym dla lepszej widoczności rzeczy znajdujących się wewnątrz torby.

Wejście do komory głównej wykonane w kształcie litery „U” zapewnia łatwy dostęp do rzeczy znajdujących się w jej wnętrzu.

Torba posiada komorę główną oraz cztery kieszenie zewnętrzne. W komorze głównej znajduje się 5 kieszeni otwartych umożliwiające
łatwą segregację zawartości torby. Na klapie 2 kieszenie z folii przezroczystej, zamykane na suwak.

Dwie kieszenie boczne, idealne do umieszczenia np. ciśnieniomierza, stetoskopu, pojemnika na zużyte igły itp. W każdej znajdują się
uchwyty gumowe oraz przegrody.

W przedniej kieszeni torby znajdują się uchwyty gumowe oraz kieszeń z folii przezroczystej zamykana na suwak.

Z tyłu torby znajduje się płaska kieszeń zamykana na suwak.

Torba wyposażona jest uchwyty przy suwakach wykonane w jaskrawym kolorze rzucające się w oczy pozwalające na łatwe i szybkie
otwieranie torby.

Pas nośny odpinany, regulowany, z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem. Uszy z taśmy spinane rączką.

Dno torby wykonane z czarnej wzmacnianej tkaniny, odpornej na przetarcia, zabezpieczone gumowymi stopkami. Użyte materiały
ochraniają torbę przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami.

Całość torby uzupełniają elementy odblaskowe, które znacząco poprawiają widoczność ratownika w nocy.

Parametry:
Wysokość: 26 cm
Szerokość: 51 cm
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Długość: 27 cm
Waga: 0,9 kg
Pojemność: 35 litrów
Kolory: czerwony,granatowy

 

Parametry

Kolor czerwony, granatowy
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