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Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
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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.

Termék adatlap

Elsősegélydoboz FIRST AID BOX M feltöltve DIN
13164:2022 szering
 

Cikkszám 197123

Szín silver

Csomagolási egység 1 set

EAN kód 4005546104027

Eladási egység 1 Set

Eladási egység EAN kód 4005546104027

Bruttó súly 2882.2 G

Származási ország PL

Díjak

Termékleírás
• Elsősegélyláda alumíniumból
• Két kifordítható belső rekesszel
• A DIN 13164:2022 szabvány szerinti elsősegély szettel (magáncélú felhasználásra)
• Elválasztólappal a tartalom áttekinthető feltüntetéséhez, valamint a vészhívószámok feljegyzéséhez
• Ingyenesen letölthető feliratozási sablonok az elválasztólapokhoz
• Fehér-zöld elsősegélykereszt matricával, cilinderzárral és két kulccsal, szerelőkészlettel
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Termék adatlap

Elsősegélydoboz FIRST AID BOX M feltöltve DIN
13164:2022 szering
 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 302

Külső magasság (mm) 280

Külső mélység / hossz 118 mm

Kapacitás 1 First aid kit

Márka DURABLE

Méret M

Zár típusa cilinder zár

Zár típusa cilinder zár 2 kulccsal

Tartalom megfelelés din-13164

Címke típusa letöltés

Szerelés módja falra rögzíthető
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