Z D R AVOT N I C K É P OT Ř E BY

KOVOVÁ LÉKÁRNIČKA
• vyrobena z kvalitního ocelového plechu
• povrchová úprava – komaxit
• barva bílá
• uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči
• vhodná pro náplně ADMINISTRATION, SERVICE a PRODUCTION

Kč/ks

2G 338 195

1.320,-

➋
➊

24

➊ Na dveřích je lékárnička vybavena rozbitným okénkem na náhradní
klíč, má 2 pevné poličky. Rozměry 450 × 600 × 160 mm.

➋ Prachotěsná, dvířka skříně jsou vybavena těsněním, má 2 pevné poličky a 2 pevné
přihrádky na vnitřní straně dvířek. Rozměry 450 × 350 × 150 mm.

➌ Výplň dvířek z průhledného plexiskla. Rozměry 460 × 300 × 140 mm.
➀

typ
bez náplně

➋

obj. č. 2G 338 194
Kč 1.620,-

➁

➂

2G 338 195
1.320,-

2G 338 196
1.390,-

➌

NÁHRADNÍ NÁPLŇ LÉKÁRNIČKY

24

Náplň lékárničky obsahuje základní sortiment zdravotnického a obvazového materiálu
pro poskytnutí první pomoci, který byl sestaven na základě rizik vyskytujících se na
konkrétních pracovištích.

➊ Náplň ADMINISTRATION – vhodná do všech kancelářských a administrativních
prostorů, recepcí a dalších pracovišť s běžnou mírou rizika úrazu.

➋ Náplň SERVICE – vhodná pro pracoviště a provozy, kde dochází k manipulaci se

➊

zbožím, jako jsou sklady, obchodní prostory nebo prostory, kde se poskytují služby.
Součástí náplně je také výplachový roztok pro případ zasažení očí nebezpečnou látkou.

➌ Náplň PRODUCTION – vhodná pro všechna výrobní pracoviště, do provozů,

montážních dílen, apod. Součástí náplně je také výplachový roztok pro případ zasažení
očí nebezpečnou látkou a chladivé obvazy a gely pro zmírnění následků popálení.

➋
obj. č. 2G 461 194
Kč 620,-

SERVICE

PRODUCTION

2G 461 195
990,-

2G 461 196
1.420,-

➌
Obsah náplně naleznete na našich webových stránkách –
www.kwesto.cz.

tel.: 266 793 735, gsm: 724 220 066, fax: 266 793 721, prodej@kwesto.cz
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