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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Apteczka FIRST AID BOX M (bez wyposażenia) 
sprawdź kartę 197023

Kolor srebrny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546104010

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546104010

typ jednostki magazynowej 2478 G

okładka/okładki PL

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Apteczka z aluminium (bez wyposażenia)
• Z dwoma obrotowymi pojemnikami wewnątrz
• Z wyposażeniem do podręcznej apteczki zgodnie z DIN 13164 (do użytku prywatnego), np. zestaw opatrunkowy FIRST AID KIT M artykuł 1972
• Z blankietem do przejrzystego opisu i wykazem alarmowych numerów telefonicznych
• Możliwość bezpłatnego pobrania blankietu do opisu
• W tym naklejka z oznaczeniem pierwszej pomocy – zielono-białego krzyżyka, zamek cylindryczny z dwoma kluczami i zestaw montażowy

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 302

Wysokość zewnętrzna (mm) 280
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Karta produktu

Apteczka FIRST AID BOX M (bez wyposażenia) 
Głębokość zewnętrzna/długość 118 mm

Marka DURABLE

Rozmiar M

Rodzaj zamka zamek cylindryczny

Rodzaj zamka zamek cylindryczny z 2 kluczami

Zgodność zawartości din-13164

Rodzaj etykiety download

Podstawa/typ montażu montaż naścienny 
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