Przegląd naszego asortymentu

Walizka z wyposażeniem związanym z transportem materiałami niebezpiecznymi 73 SN-VM
W420xH305xD155ca.mm czarna
Opis produktu
Zawartość: - Panoramiczna maska pełnotwarzowa z nietłukącą się
osłoną ochronną, zawór oddechowy DIN 3183, 2 zawory
wydechowe, wersja z kauczuku naturalnego - Filtr kombinowany
A2B2E2K2-Hg-P3 zgodny z DIN EN 143 - 1 para rękawic
ochronnych (rozmiar 8) z wyściółką trykotową z PVC - butelka z
płukanką do oczu 200 ml o neutralnym pH w przypadku zagrożenia
poparzeniem wg DIN 15154-4 (40 00 386 418) – gogle ochronne
szczelnie przylegające, nieparujące, całkowicie przezroczyste z
elastyczną opaską – osłony na buty czarne, rozmiar 47, wysokość
cholewki 28 cm, kombinezon ochronny rozmiar XL, KAT3, typ
3+5 z zamkiem błyskawicznym, podwójny zamek błyskawiczny,
kaptur, elastyczna gumka w talii, na nadgarstkach i w kostkach,,
biały, wzór Secutex.
Cena wprowadzająca: 95 EUR netto, do wyczerpania zapasów

Środek wiążący ABSODAN PLUS, środek wiążący olej - worek 20 kg

Absodan Plus – środek wiążący olej - ciężki uniwersalny absorbent
do olejów i płynnych chemikaliów (chemiczny środek wiżącye)
ABSODAN Plus pojemność worka ok 44 l
Cena: 34,30 € netto *

Wiadro z pokrywą

Wiadro 20 L wypełnione środkiem wiążącym, folia okrywająca i
Łopata
Cena: 34,99 € *

Zamknięcie ściany oddzielającej

2400 - 2700 mm, siła mocowania 400 daN, certyfikat Dekra,
możliwość skrócenia do 1400 mm długości całkowitej
Cena: 52 € netto

Pomarańczowy pasek z grzechotką paski mocujące 35mm 2000 daN 2t

Pas mocujący 2000 daN kg 6m szerokość pasa 35 mm
dwuczęściowy. Pasek i grzechotka. zgodne z normą DIN EN 121952 /naklejka z wszystkimi wskazówkami prawnymi na taśmie i
grzechotce.
Cena: 11,90 € netto

Narożnik do ochrony krawędzi

Cena: 1,79 € netto

Kask ochronny

Cena: 11,79 € netto

Miotła

z włosiem z tworzywa sztucznego
wymiary około 40x7,5cm
Uwaga:
Zakres dostawy nie obejmuje trzonka
Trzonek dostępny w lokalnym sklepie z narzędziami
UWAGA :
Zgodnie z wytycznymi wykonawczymi ADR / GGVSEB nie wolno
używać szczotek ręcznych!

Łopata

Mała łopata ręczna wykonana z polipropylenu pp
Łopata o wymiarach 110 x 250 mm.
Cena: 17,50 € netto

Lampa ręczna ADR

Cena: 9,99 € netto

Gaśnica proszkowa ABC, 6 kg z uchwytem ściennym.

Z manometrem, stojakiem, wspornikiem ściennym i certyfikatem
badań / stemplem rocznym

Cena: 26,99 € netto

Apteczka pierwszej pomocy

Cena: 7,69 € netto

Paski mocujące do beczek o pojemności 200 litrów

Cena: 31,90 € netto

Folia do osłony kanalizacji

Osłona wpustu zgodnie z ADR

Cena: 12,99 € netto

