
Technische fiche

EHBO-koffer
Fox

vulling: conform DIN 13157, koffer

van kunststof in turkoois/transparant,

levering met wandhouder

Artikelnummer: 201762

EHBO-koffer Fox

met vulling conform DIN 13157

1 x kleefpleister

13 x snelverband

5 x vingertopverband

5 x verbandpakje

6 x kompres

2 x verbanddoek

4 x wegwerphandschoen

2 x foliezak

1 x mitella

10 x pleisterstrip

2 x oogkompres

3 x fixatieverband

1 x reddingsdeken

1 x netverband voor ledematen

1 x schaar

10 x vliesstofdoek

1 x EHBO-brochure

· uitgebreid door extra pleistervak

· met 50 pleisters (30 stuks watervast 7,6 x 2,5 cm, 20 stuks elastisch 7,6

x 2,5 cm)

· 90° openingshoek, hierdoor is het deksel bruikbaar als werkblad en is



openen met één hand mogelijk

· pleistervak tegen diefstal beschermd, alleen verwisselbaar met

inbegrepen speciale sleutel, dus diefstal zoals bij normale

pleisterverpakkingen is onmogelijk

· elke pleister wordt door uittrekken aan een helft uitgepakt en moet

direct op de wond geplakt worden

· van slagvast kunststof, zeer robuust

· transparante koffer, daarom van buiten goed overzicht op de

inhoud van de koffer

· overzichtelijke indeling door vele vakken

· stofdichte koffer

Inhoud levering:

· incl. wandhouder en bevestigingsmateriaal

Norm/ Richtlijn/ Verordening:

· houdbaarheid van niet-steriele producten conform DIN 13157

verlengd tot 20 jaar

Technische details
veiligheidsuitrusting EHBO breedte 350 mm

ehbo-uitrusting EHBO-koffer diepte 125 mm

vulling conform DIN 13157 wandhouder wandhouder

materiaal koffer kunststof kleur koffer turkoois/transparant

hoogte 370 mm gewicht 2 kg

Gerelateerde Producten
201761 reservevulling voor EHBO-koffer, conform DIN 13157

201764 reservevulling voor pleisterdispenser, 150 waterafstotende pleisters in verschillende
maten

Dit past ook bij ...
103150 ligstoel, ligvlak van polyetherschuimstof, hoogte x lengte x breedte 500 x 1900 x 700

mm, tweedelig

142447 snelverband, waterafstotend en elastisch, lengte x breedte 7000 x 30 mm, blauw

504402 pleisterdispenser, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof



504613 oogspoelfles, 1 x 500 ml keukenzoutoplossing

509033 blusdekenbox met deken, voor brandhaarden, hoogte x breedte x diepte 313 x 308
x 159 mm, behuizing van staal, afdekking van glasweefsel




