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Saver Scoop® båre
- samt rekvisitter til båretransport.
Dess.: 32805S265
Bestillingsnummer: S265
Liggeflade af malet aluminium.
Lav vægt, høj belastning.
TSL dobbelt låsesystem, som giver maximal sikkerhed ved brug og mulighed for åbning og lukning under belastning.
Justerbar længde.
Kan deles i to separate dele.
Kompakt design som kræver minimum af opbevaringsplads.
Design med åben midte, som gør det muligt at røntgenfotografere patienten.
Leveres med 3 patientseler.
Specifikationer:
Længde: 166 cm.. Bredde: 43 cm..
Maksimallængde 201 cm.. Dybde: 6,7 cm..
Længde, sammenfoldet: 120 cm.. Dybde, sammenfoldet: 10 cm..
Vægt: 8,5 kg. Maksimal belastning: 159 kg..

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/sikkerhed/328/sider/328.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Båre, båremateriel og tasker til industri- og redningsbrug.
Ferno producerer og servicerer
udstyr indenfor akut- og medicinteknik og alle typer varslingsudstyr til biler.
Førstehjælpsprodukter af
enhver art:
Bårer og båremateriel - herunder immobiliseringsudstyr.
Akutmedicinsk udstyr.
Udrykningsudstyr til køretøjer.
Håndlygter til professionelle.
Sam Splint og redningstæpper.
Kontakt os for et oplæg,
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