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Kamizelka medyczna Tactical MED - pomarańcz fluo
 

Cena: 369,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Tactical MED

Opis produktu
 

Kamizelka medyczna Tactical MED - pomarańcz fluo

Wykonana z siatki w kolorze pomarańczu ostrzegawczego spełniającej wymogi rozporządzenia w sprawie oznakowania zespołów
ratownictwa medycznego.

Kamizelka została zaprojektowana na potrzeby pracowników zespołów ratownictwa medycznego oraz dla wszystkich osób biorących
udział w akcjach ratunkowych.

Wykonana z siatki o podwyższonej wytrzymałości w połączeniu z kieszeniami uszytymi z oryginalnej Cordury.

Wykrój kamizelki nie ogranicza ruchów a konstrukcja z siatki znacznie redukuje wagę kamizelki oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację
powietrza.
Jeden uniwersalny rozmiar dzięki regulacji długości i obwodu.
Nowatorski system regulacji umożliwia stosowanie jednej kamizelki zimą (zakładaną na grube ubranie) oraz latem.
Zapięcie i regulacja ramion za pomocą rzepów, regulacja obwodu kamizelki po bokach: taśmy i klamry.

Kamizelka wykonana w kolorach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 roku w sprawie oznaczenia
sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Kamizelka objęta jest bezwzględną gwarancją przez okres 2 lat!!!

Do produkcji kamizelki wykorzystane zostały wyłącznie najlepsze materiały:

Kieszenie – oryginalna Cordura 1000 Du Pont
Siatka – korpus kamizelki wykonany z siatki o podwyższonej trwałości wykorzystywanej do produkcji oporządzenia wojskowego
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Taśmy - w konstrukcji kamizelki wykorzystano taśmy poliamidowe firmy Pasamon, spełniające normy wojskowe.
Rzepy - Alfatex
Nici - AMANN.
Elementy z tworzyw sztucznych – ITW Nexus
Zamki błyskawiczne - YKK
Taśmy odblaskowe - 3M Scotchlite.

Kamizelka objęta jest bezwzględną gwarancją przez okres 2 lat - przez ten czas usuniemy wszelkie usterki lub awarie kamizelki.

Uwaga! Cena kamizelki nie obejmuje emblematów. Można je zakupić oddzielnie.

 

Galeria
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