Productselectie

Cederroth First Aid Kits
Eerste hulp onderweg – altijd klaar om uit te rukken. Eerste hulp voor mensen in beweging, bijvoorbeeld bij
werkzaamheden in de bouw, in een bedrijfsvoertuig of als een persoonlijke eerstehulpuitrusting. Een goede
aanvulling op onze vaste eerstehulpstations.

Cederroth First Aid Kit X-Large
Robuuste en duurzame eerstehulpkit van hard plastic
met pleisterautomaat op de buitenkant. Er kan
eenvoudig en snel een pleister uit worden genomen
terwijl de inhoud van de koffer onaangeroerd en
hygiënisch schoon blijft.
De koffer beschermt tegen stoten, stof en vocht.
Duidelijk overzicht met onder andere handschoenen,
schaar en beademingsmasker in het deksel. De rode
bijvulstickers geven aan wanneer het tijd is om bij te
vullen.
De signaalkleuren groen en geel zorgen ervoor dat de
koffer al van ver zichtbaar is. Plaats voor een
oogdouche of andere toevoeging naar wens.
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Cederroth Wandhouder
(voor First Aid Kit X-Large)
Met de wandhouder bevindt de koffer zich op een vaste
plaats.


Artikelnummer: 183551

Praktische handgreep met verstelbaar klittenband. De
producten zijn verpakt in transparante plastic zakjes voor
een duidelijk overzicht. Gemakkelijk om het juiste product
te vinden wanneer iedere seconde telt. Plaats voor eigen
keuze.


Artikelnummer: 172215

Cederroth First Aid Kit Large
Goed uitgeruste eerstehulpkit van dik en slijtvast
materiaal dat de inhoud tegen stof en vocht beschermt.
Grijpvaste handgreep. De producten zijn verpakt in
transparante plastic zakjes voor een duidelijk overzicht.
Gemakkelijk om het juiste product te vinden wanneer
iedere seconde telt. Plaats voor eigen keuze.


Artikelnummer: 172249

Cederroth First Aid Kit Small
Het soepele tasje kan in uw zak worden meegenomen of
met bandjes aan uw riem worden bevestigd. Het etui is
van slijtvast nylon dat de uitrusting tegen vuil en stof
beschermt.

Cederroth First Aid Kit Medium
Goed uitgeruste eerstehulpkit van dik en slijtvast
materiaal dat de inhoud tegen stof en vocht beschermt.



Artikelnummer: 183552

Meer informatie?
Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker
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Disclaimer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen en
derden (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het
gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie,
garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de
gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Alle (intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden
(door Intersafe en haar licentiegevers). Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve
indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe.
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