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tel.: 0250 702 110, gsm: 0720-549 415, fax: 0250 744 400, kwesto@kwesto.ro TRANSPORT GRATUIT

• fabricată din tablă de oțel de calitate
• finisarea suprafeței – komaxit
• culoare albă
• încuiabilă cu broască cilindrică cu două chei
• potrivită pentru conținuturile ADMINISTRATION, SERVICE și PRODUCTION

Ușa trusei medicale are un gemuleț de spargere pentru cheia de 
rezervă, are 2 polițe fixe. Dimensiunile 450 × 600 × 160 mm.

Etanşă la praf, uşa dulapului fiind prevăzută cu garnitură; are 2 poliţe fixe şi 2 
compartimente fixe pe partea interioară a uşii. Dimensiuni 450 × 350 × 150 mm.

TRUSĂ METALICĂ DE PRIM AJUTOR

Umplutura uşii din plexiglas transparent. Dimensiuni 460 × 300 × 140 mm.

RON/buc. 2G 338 195

397,-

I N S T R U M E N T E  M E D I C A L E

Conținutul trusei de prim ajutor conține sortimentul de bază a materialelor medicale 
și de bandajare pentru oferirea primului ajutor, care a fost completat pe baza riscurilor 
care apar la locurile de muncă concrete.

ADMINISTRATION SERVICE PRODUCTION

cda. nr. 2G 461 194 2G 461 195 2G 461 196
RON 186,- 292,- 450,-

CONȚINUT DE REZERVĂ PENTRU TRUSA DE 
PRIM AJUTOR

Cuprinsul conținutului de rezervă găsiți pe site-ul nostru – 
www.kwesto.ro.
 

Conținutul ADMINISTRATION – potrivit pentru toate birourile și spațiile 
administrative, recepții și alte puncte de lucru cu un grad al riscurilor de accidentare 
obișnuit. 

Conținutul SERVICE – potrivit pentru puncte de lucru și exploatări unde sunt 
manipulări cu bunuri, ca de ex. depozite, spații comerciale sau spații unde se oferă 
servicii. Din conținut face parte de asemenea soluția de limpezire în cazul atingerii 
ochilor cu o substanță periculoasă.

Conținutul PRODUCTION – potrivit pentru toate punctele de producție, în 
exploatări, ateliere de montaj etc. Din conținut face parte de asemenea soluția de 
limpezire în cazul atingerii ochilor cu o substanță periculoasă și pansament și gel de 
răcire pentru atenuarea urmărilor de arsuri.

model ➀ ➁ ➂
fără conținut cda. nr. 2G 338 194 2G 338 195 2G 338 196

RON 557,- 397,- 413,-


