Kombinezon ochronny 55g granatowy POLtex
Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

W ofercie posiadamy także:
Kombinezon ochronny 50gr granatowy ECON
Kombinezon ochronny 40gr granatowy, czarny, zielony KOM
Kombinezon ochronny 55gr ochrona typ 5,6 OXYCHEM 110

Kombinezon ochronny biologicznej zgodny z normą 14126









Tkanina typu film mikroporowaty, 65g/m2.
Dwustronny zamek błyskawiczny.
Kaptur kombinezonu wykonany z trzech kawałków.
Dwuczęściowy klin w kroku, poprawiająca komfort i wytrzymałość.
Otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwalają nosić różnego rodzaju maski i inny sprzęt
ochrony dróg oddechowych.
Elastyczne ściągacze rękawów i nogawek.
Elastyczny ściągacz w talii.

ZGODNY Z NORMAMI






EN 14126:2003 (Typ 6-B/Typ 5-B) Ochrona przed czynnikami biologicznymi
EN 1149-1:2006 (Właściwości antyelektrostatyczne)
EN 1073-2:2002 (Ochrona przed skażeniem pyłami radioaktywnymi)
EN 340:2003EN ISO13982-1:2004 (Typ 5)
EN 13034:2005/A1:2009 (Typ 6)

KOMBINEZON CHEMOODPORNY Typu 3, 4, 5 i 6

Materiał: włóknina z pokryciem polimerowym, 83 g/m2

 Elastyczny kaptur i samoprzylepna patka pod brodą zapewniają doskonałe przyleganie do
masek pełnotwarzowych.
 Szwy szyte zakryte taśmą gwarantują ochronę na poziomie właściwym dla tkaniny Tychem®.
 Elastyczne mankiety rękawów i nogawek zapewniają doskonałe przyleganie do ciała i
szczelność.
 Gumka w talii dla optymalnego dopasowania do kształtu ciała.
 Pętelka na kciuk z elastycznej gumy przymocowana do mankietu rękawa. Jej przełożenie
przez kciuk zapewni doskonałe przyleganie kombinezonu podczas wykonywania prac nad
głową. Zapobiega podciąganiu się rękawów. Ze względów bezpieczeństwa zalecane
stosowanie pętelki na kciuk wyłącznie w przypadku noszenia podwójnych rękawic.
 Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
- Typ 3 - EN 14605 - ochrona przed działaniem strumienia cieczy (pod ciśnieniem)
- Typ 4 - EN 14605 - ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy
- Typ 5 - EN 13982‐1 - ochrona przed pyłami,
- Typ 6 - EN 13034 - ograniczona szczelność natryskowa
 Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
 Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
 Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez
zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

Fartuch jednorazowy na troki
Kolor: zielony, niebieski, biały

Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL

Maseczka medyczna 3 warstwowa z gumką op. 50 szt.

POSIADAMY W OFERCIE TAKŻE MASKI FPP2, FPP3

Rękawiczki nitrylowe opakowanie 100 szt.

Rękawiczki lateksowe pudrowane 100 szt.

KAMIZELKA CHŁODZĄCA Techniche

Kamizelka odblaskowa INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Taśmy
Jednostronna 100 m
Taśma srebrna 4,8cmx10m
Taśma chemoodporna z pełną dokumentacją 54 m x 5 cm

Buty(ochraniacze) jednorazowe długie z gumką (a’ 50 szt.)

Długie ochraniacze (wysokość 50 cm) na obuwie wykorzystywane przede wszystkim w weterynarii.
Wyposażone są w gumkę, która zapobiega ściąganiu się ochraniaczy i zwiększa swobodę
użytkowania.

DIAGNOSTYKA I POBIERANIE PRÓB
Igło-probówki do trzody (Aujeszky)









średnica 2,0mm x długość 130mm
średnica 1,8mmx długość 100mm
średnica 1,8mmx długość 130mm
zawierają środek przyspieszający krzepnięcie krwi oraz plastikowe perełki układające się pomiędzy
surowicą a skrzepem co pozwala na łatwiejsze pobieranie z niej surowicy.
pakowane są w pudełka po 50 szt. ze stelażem ułatwiającym transport probówek w pozycji
pionowej.

Igło-probówki do bydła (białaczka, bruceloza)
o
o
o

wymiary probówki (średnica x wysokość) 15 x 92 mm
igła 2,0 x 35
igło-probówki pakowane są w pudełka po 50 szt.

Probówkostrzykawka KABE EDTA -7,5 ml
-100 szt. – etykieta papierowa
Probówkostrzykawka – KABE – 4,9 ml
- 100szt. – etykieta foliowa 2 x kod
- 100 szt. – bez etykiety
Probówkostrzykawka – KABE – 7,5 ml
- 100 szt. – etykieta foliowa 2 x kod
- 100 szt. – bez etykiety

Igły jednorazowa weterynaryjna op. 100 szt.
- każda igła wklejana jest ręcznie w plastikowy konus, co zapewnia niezawodne zespolenie
- precyzyjny szlif powoduje, że igły są bardzo ostre i mało inwazyjne
1,2x100mm
1,2x60mm
1,2x75mm
1,5x100mm
2,0x100mm
2,0x120mm
Karton i statyw do pakowania igło-probówek lub probówko-strzykawek na 50 szt.



wysokość: 120 mm lub 140 mm,
szerokość: 210 mm,



głębokość: 107 mm.

Zestawy do wymazów podeszwowych na SALMONELLE
Bawełniane okładziny do pobierania prób na Salmonelle w opatentowanej torbie
Twirl-Tie ™ (sterylna 19 x 30 cm)

2 pary - Zawiera 2 pary nasączonych okładzin oraz torbę do wysyłania prób
5 par - Zawiera 5 par nasączonych okładzin oraz torbę do wysyłania prób

Woreczki sterylne Whirl-Pak

Write-On Sterylne woreczki do pobierania próbek z polem do opisu:
7,5 cm x12,5 cm – op. 500 szt.
11,5 cm x 23 cm – op. 500 szt.
19 cm x 30 cm – op. 500 szt.
15 cm x 23 cm – op. 500 szt.
7,5 cm x 18,5 cm stojące – op. 500 szt.
11,5 cm x 23 cm stojące – op. 500 szt.
15 cm x 23 cm stojące – op. 500 szt.
25,4 cm x 50,8 cm – op. 250 szt.
38 cm x 50,8 cm – op. 100 szt.
19 cm x 38 cm – op. 500 szt.
37,5 cm x 37,5 cm - op. 100 szt.
Dostępne również woreczki z gąbeczkami do pobierania prób z powierzchni oraz z
filtrem do homogenizacji.

Wymazówka w probówce transportowej bez podłoża

Wymazówka w próbówce z podłożem AMIES lub AMIES węglowym

Probówka Eppendorfa 1,5 ml z dnem stożkowym 500 szt.
Probówka Eppendorfa 5 ml z dnem stożkowym 200 szt.

Pojemnik do moczu niejałowy z zakrętką

Koperty bezpieczne
Koperta bezpieczna B5 op. 100 szt.
Koperta bezpieczna B4 op. 100 szt.
Koperta bezpieczna A5 op. 100 szt.
Koperta bezpieczna C3 op. 100 szt.

WORECZKI STRUNOWE JAŁOWE NA PRÓBY OP. 50 SZT
A3
A4
A5
A6

W OFERCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ WORECZNKI STRUNOWE NIEJAŁOWE
Pojemniki sterylne i niesterylne w innych pojemnościach, pojemniki APTACA 100ml,
250ml, 500ml, 1L z podwójnym zamknięciem, pojemniki okrągłe oraz prostokątne

MATY DEZYNFEKCYJNE I DEZYNFEKCJA
Mata dezynfekcyjna przejazdowa złożona z czterech elementów 4 x 200 cm x 120 cm x 5 cm
Mata dezynfekcyjna przejazdowa, wzmocniona podwójną fibrą, złożona z czterech elementów 4 x
200 cm x 120 cm x 5 cm
Mata dezynfekcyjna 90 cm x 60 cm x 4 cm
Mata dezynfekcyjna 100 cm x 60 cm x 4 cm
Mata dezynfekcyjna 120 cm x 200 cm x 4 cm

Maty zapewniają ochronę przed bakteriami, wirusami i grzybami. Są wytrzymałe na wysokie i niskie
temperatury jak również odporne na przetarcia. Wykonane z solidnych i niezawodnych materiałów. Spód
maty uszyty jest z grubej plandeki nieprzepuszczającej cieczy, natomiast góra z siatki syntetycznej. Całość
obszyta jest kilkakrotnie wysokiej jakości nićmi syntetycznymi i zakończona suwakiem z tworzywa
sztucznego, który umożliwia wymianę pianki poliuretanowej. Pianka jest bardzo chłonna. Dobrze utrzymuje
płyn wewnątrz maty.

Śródki dezynfekcyjne
Virkon S 200 g
Virkon S 10 kg

SZYBKA DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI I SPRZĘTU
Velox Top AF 1l – gotowy preparat
5l – uzupełnienie

DEZYNFEKCJA SKÓRY
Sterillhand płyn dezynfekcyjny –
1 l z pompką
5 l uzupełnienie
Sterillhand żel dezynfekcyjny 1 l z pompką
5 l uzupełnienie
Chusteczki do dezynfekcji skóry i powierzchni Cashmere

POZOSTAŁY ASORTYMENT
Pętla do prowadzenia knura z rączką

Pętla do prowadzenia knura 60 cm

Pętla do prowadzenia knura z hakiem

Poskrom długi model solidny

Termotorba i wkłady

termotorba CURVER 20 l
termotorba CURVER 32 l
wkłady do termotorby:
200 ml
400 ml
500 ml

Wózek do padliny
WYJĄTKOWE KORZYŚCI:
| optymalna pod względem higienicznym utylizacja zwierząt
| łatwość ładowanie za pomocą ręcznej wyciągarki korbowej
| bardzo ergonomiczne użytkowanie
WÓZEK DO TRANSPORTU PADLINY - MAŁY
| odpowiedni dla zwierząt do 120 kg
| wytrzymała konstrukcja ze stali ocynkowanej
| wyposażony w kółka, które usprawniają transport padliny
| rozmiar wózka pozwala transportować padlinę zarówno wewnątrz budynku między kojcami jak i
poza budynkami
| ręczna wyciągarka pomaga umieścić martwe zwierzę na wózku i obniża wysiłek farmera

Worki do transportu padłych zwierząt
z zamkiem suwakowym (zamykany na środku) 16 mikronów 220cm/90cm
z zamkiem suwakowym (zamykany na środku) 12 mikronów 220cm/90cm
z zamkiem suwakowym (zamykany w literę C, zaokrąglony 220cmx90cm

Zestaw do TBC Muto w walizce

Strzykawka do TBC Muto
Cylinder plexi do strzykawki TBC Muto
Suwmiarka cyfrowa do TBC
Suwmiarka analogowa do TBC

ZESTAW NOŻY SEKCYJNYCH

Komplet 4 noży rzeźniczych Eka Butcher Set

LODÓWKA TURYSTYCZNA
20 L
30 L











Wytrzymałe wodoodporne torby EVA
Bardzo gęsta izolacja termiczna w ściankach
Wodoodporny, podwójny zamek ściska wieczko oraz ścianki razem i tworzy mocne uszczelnienie
Ścianki o grubości 1 mm z wytrzymałym spodem 1.5 mm
Uformowane stopki na spodzie
Ścianki o grubości 1 mm z wytrzymałym spodem 1.5 mm
Wysokiej jakości zamki 10 mm
Dopasowane, wytłoczone nakładane wieczka w kolorze Khaki
Wytrzymałe paski transportowe z poliestru
Ergonomiczne uchwyty zamków

PUDEŁKO ORGANIZER

WIADRO + SIATKA – ZESTAW

Zestaw zawiera jedno wiadro do mieszania o pojemności 25 l z pokrywką oraz miskę zanętową i układankę.
Zarówno Bucket, jak i Bowl można przymocować do siedziska za pomocą obręczy OffBox Pro.
Dostępne wkładki — 30 mm okrągłe, 25 mm okrągłe, 23 mm OffBox.

LATARKI
Halo AL1000C Torch














Latarka LED o mocy 1000 lumenów
Akumulator litowy
Gumowa rączka z odlanym logo FOX
Wysokiej jakości aluminiowa obudowa
Gumowy przycisk On/Off
Dwie opcje jasności
Funkcja Zoom
Zasięg wiązki 240 m
Wodoodporność IPX4
Odporność na uderzenia
Port Mini USB, w zestawie przewód USB
Żywotność akumulatora między 2.5 h a 11 h, w zależności od wyboru ustawień jasności
Smycz bezpieczeństwa

HALO MULTI COLOR








Wybór trzech kolorów - biały, zielony i czerwony
Cztery ustawienia jasności białej diody - 350 lumenów, 250 lumenów, 140 lumenów i 90 lumenów
Dwa przyciski (jeden do wyboru koloru i jeden do regulacji jasności)
Regulacja kąta nachylenia
Pojedynczy, elastyczny i regulowany pasek na głowę
Działa na 3 x baterie AAA (brak w zestawie)
Waga: 68g

HALO AL350C









500 lumenów w trybie „boost”




Przycisk z boku do obsługi przedniego światła




Waga wraz z bateriami 190g

Regulacja jasności (High -350, Medium-150, Low-25 lumenów)
Typ żarówki: 1 x XP-G2 Cree LED biała
Lekka latarka wykonana z wytrzymałego, anodyzowanego aluminium
W zestawie akumulator Li-ion ładowany przez USB
W zestawie także kabel do ładowania przez port Micro USB
Pojedynczy, elastyczny pasek na głowę w wersji camo
Baterie umieszczone są z tyłu w oddzielnej obudowie (38mm x 102mm x 35mm), która ma także obsługiwane jednym
przyciskiem czerwone światło.
Z tyłu wskaźnik ładowania akumulatora: Czerwone światło oznacza ładowanie, zielone światło oznacza pełne
naładowanie
Uwaga: Jeśli akumulator nie będzie przez długi czas używany, należy go naładować co 3 miesiące. Akumulator
osiągnie swój pełny zakres po kilku pełnych cyklach naładowania i rozładowania.

Halo Power Multi Light



Lampka LED o wielu zastosowaniach














Akumulator litowo-polimerowy 6000mAh z możliwością ładowania przez USB

Może służyć jako lampka do namiotu, jako pomoc podczas robienia zdjęć w nocy, a także jako źródło zasilania
urządzeń mobilnych
Wbudowany panel słoneczny do ładowania (150mAh/h)
Cztery ustawienia jasności - 500 lumenów, 250 lumenów, 100 lumenów i 10 lumenów
Czas pracy - 4.5 godziny w trybie High
Wbudowana, regulowana podstawka z magnesami
Gwint na spodzie do zamocowania na podpórce (należy użyć adaptera) lub tripodzie
Wskaźnik naładowania baterii
Prosty włącznik on/off
W zestawie także kabel do ładowania USB
Wymiary: 128 mm x 85 mm x 33 mm
Waga 320 g
Na wyświetlaczu znajduje się 5 lampek: Pierwsze 4 niebieskie lampki oznaczają poziom naładowania, a 5-ta czerwona
lampka wskazuje na ładowanie z panelu słonecznego

PODBIERAKI
Speedflow II X Large Net

- Sztywna, wytrzymała konstrukcja obręczy
- Wysuwana rękojeść ułatwiająca przechowywanie i transport
- Pokryta gumą, przyjazna dla ryb siatka
- Spłaszczony przód ułatwia podbieranie

Podbierak 42" z teleskopową sztycą

Kosz
Ramiona kosza wykonane zostały z kompozytu szklanego, który jest elastyczny oraz odporny na złamania
Koncówki ramion wchodzące w trójnik zostały zakute metalowymi 23ońcówkami które zabezpieczają przed uszkodzeniem przy
wyciąganiu i wkładaniu ramion
Trójnik wykonany z odpornego na złamania tworzywa
Siatka kosza została wykonana z z miękkiej, bezpiecznej dla ryb siatki.
Wymiary kosza 90x107
Sztyca
Sztyca teleskopowa została wykonana z kompozytu szklanego. Materiał ten cechuje się niską wagą, sztywnością oraz odpornością
na uderzenia.
Dlugosc sztycy 180cm

POWER BANK
Halo 96K Power Pack







Doskonałe źródło zasilania do ładowania różnych urządzeń elektrycznych






Duża lampka do namiotu na boku z wyborem diody LED w kolorze bursztynowym i białym









Wymiary: 209 mm x 157 mm x 72 mm

Pojemność: 307.2Wh / 26Ah @12V/96000mAh @3.2V
Wyjście zapalniczki samochodowej 1 i 2: 12V 13A max
Gniazda: Dual USB, USB-C
Ilość ładowań urządzeń przenośnych: iPhone X / iPhone 8 Plus: Około 22-26 razy, iPhone 8: Około 32-36 razy
Urządzenie wykorzystuje ogniwa LiFePo4, które lepiej nadają się do użytku na wolnym powietrzu niż litowopolimerowe. Zapewniają bardziej stabilną pracę i są pewniejszym źródłem zasilania w zimniejszych miesiącach.
Wyprofilowana stopka na boku zasilacza pozwala postawić go na boku na stoliku karpiowym, co oszczędza miejsce
W zestawie ładowarka i przejściówka
Cztery diody LED sygnalizują stan baterii (świecące wszystkie cztery diody = 100% naładowania, 1 dioda = pozostało
25%)
Waga: 3 kg
Wejście DC: 12-24V/2A max
Wejście USB-C: DC5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/2.25A
Wyjście USB-C: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20.3V/3A
Wyjście USB1: DC3.6-6.5V/3A 6.5-9V/2A 9-12V/1.5A
Wyjście USB2: DC5V/2.4A

Halo 48K Power Pack







Doskonałe źródło zasilania do ładowania różnych urządzeń elektrycznych




Duża lampka do namiotu na boku z wyborem diody LED w kolorze bursztynowym i białym



Cztery diody LED sygnalizują stan baterii (świecące wszystkie cztery diody = 100% naładowania, 1 dioda = pozostało
25%)









Wymiary: 208 mm x 148 mm x 38 mm

Pojemność: 153.6Wh / 13Ah @12V/48000mAh @3.2V
Wyjście zapalniczki samochodowej: 12V 13A max
Gniazda: Dual USB, USB-C
Ilość ładowań urządzeń przenośnych: iPhone X / iPhone 8 Plus: Około 11-13 razy, iPhone 8: Około 16-18 razy
Urządzenie wykorzystuje ogniwa LiFePo4, które lepiej nadają się do użytku na wolnym powietrzu niż litowopolimerowe. Zapewniają bardziej stabilną pracę i są pewniejszym źródłem zasilania w zimniejszych miesiącach.
W zestawie ładowarka, przejściówka oraz dwa mocowania, które pozwalają oszczędzić miejsce na stoliku karpiowym
poprzez umieszczenie zasilacza na boku

Waga: 1.5 kg
Wejście DC: 12-24V/2A max
Wejście USB-C: DC5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/2.25A
Wyjście USB-C: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20.3V/3A
Wyjście USB 1: DC3.6-6.5V/3A 6.5-9V/2A 9-12V/1.5A
Wyjście USB 2: DC5V/2.4A

SKŁADANE STOLIKI
Royale Session Table XL –TOWAR POD ZAMÓWIENIE

• Składana, płaska konstrukcja
• Cztery, regulowane nogi
• W zestawie ochronne przykrycie na blat
• W zestawie torba transportowa
• Wysokość Min/Maks 45-60cm
• Wymiary powierzchni blatu 79cm x 59cm

Session Table with Storage –TOWAR POD ZAMÓWIENIE












Rozwiązanie 2-w-1 na dłuższe zasiadki, które łączy w sobie duży stół z miejscem do przechowywania pod spodem
Poręczny i lekki w transporcie
Szybko składana konstrukcja
2 oddzielne części do przechowywania z wewnętrznymi półkami
Aluminiowa rama w kolorze Khaki
Zielony, wytrzymały materiał poliestrowy z panelami dostępowymi z siatki
W zestawie torba transportowa
Wymiary po rozłożeniu: 120 cm długość x 60 cm szerokość x 68 cm wysokość
Wymiary po spakowaniu: 61 cm x 61 cm x 9 cm
Waga - 8.8 kg

Wózek transportowy XPR

Opis
Rama wózka została wykonana z wytrzymałych na wygięcia
a zarazem lekkich rur aluminiowych malowanych proszkowo.
Platforma o wymiarach 50x37 pozwala na przewiezienie nawet
największych bagaży jak łóżka karpiowe
Wysokość wózka to 102cm a szerokosc 37

TORBA NA LAPTOPA













Wykonany z wytrzymałego materiału 500D
Pozwala na bezpieczny transport i przechowywanie większości laptopów i tabletów: 17”
Plecak w stylu outdoor
Może być także używany na co dzień lub do pracy
Idealny na bagaż podręczny podczas podróży
Plecak można łatwo przymocować do rączek walizki
Wiele miejsc dostępu
Miejsce na butelkę z wodą
Podbite paski nośne pozwalają na wygodne noszenie
Objętość 22 litry
Wymiary: 46 x 32 x 15 cm

Camolite Gadgets Safe



Wyjątkowa konstrukcja służąca przechowywaniu takich „gadżetów” jak: małe powerbanki, iPady, ładowarki, czołówki
itp.









Boczny otwór pozwala na łatwy dostęp z powerbanku do ładowanych telefonów, czołówek itp.
Kieszeń z siatki na górze służy do przechowywania telefonu w trakcie ładowania
Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki
Rączka z pianki EVA
100% powlekany poliester 500 denierów w wyjątkowym wzorze Fox Camo
Wymiary: W 23 cm x S 30 cm x G 9 cm
Materiał zewnętrzny / Podszycie: 100% poliester / Wypełnienie: 100% polietylen

SPODNIO-BUTY ( WODERY )












Wykonane z wytrzymałego materiału Nylon Taslon
Lekki materiał idealnie sprawdza się w cieplejszych miesiącach
Idealne dla wędkarzy, którzy spędzają większość czasu w woderach
W pełni podklejone szwy
Wyjątkowy nadruk Fox Camo
Wytrzymałe buty z PVC z bieżnikowaną podeszwą, która zapewnia dobrą przyczepność
Regulowane, elastyczne szelki z odpinanymi sprzączkami
Ściągacz na piersiach dla wygodnego dopasowania
Wewnętrzna kieszeń do przechowywania najważniejszych rzeczy
Rozmiar kalosza 41-46

WAGA –TOWAR POD ZAMÓWIENIE

• Włącznik on/off zapewnia maksymalne wykorzystanie baterii
• Oddzielnie zalaminowane układy elektroniczne
• Prosty przycisk tary (0.00) - po zawieszeniu mokrej maty, wystarczy jeden przycisk
• Proste przyciśnięcie przycisku kg/lb pozwala wybrać jednostkę pomiaru - kilogramy lub funty
• Podświetlanie ekranu ułatwia obsługę w ciemnościach
• Metalowe kółko na górze służy do powieszenia wagi na drążku, haczyku lub palcu
• Duży hak do ważenia ułatwia zawieszenie maty
• Wskaźnik niskiego poziomu baterii
• Waga do 60 kg (132lb) z uncjową tolerancją
• W zestawie ochronna obudowa
• Działa na 2 baterie AA

STOJAK – TRÓJNÓG DO WAŻENIA

Trójnóg został wykonany ze stali malowanej proszkowo dzięki czemu możemy zważyć do 70kg.
Każda z nóg składa się z dwóch części na montowanych na wcisk co niweluje możliwośc składania nózek w czasie ważenia jak to ma
w przypadku nóg teleskopowych
Na końcu z każdej z nóg znajdują się tzw "Mud Feet". Mud Feet to szerokie stopki na przegubie, które się nie zapadają a przegub
pozwala na rozstawienie w krzywym terenie.
Dodatkowo każda z nóg posiada otwór na przyszpilenie trójnogu do podłoża (śledzie nie zawarte w zestawie)

Praktyczny pokrowiec sznurowany w zestawie
Wymiary po rozłożeniu:
140x140x195

TORBY
Radical After Dark Carryall 59cm zielony 34cm 33cm

Explorer Rucksack/Barrow Bag Large










Wyposażona w klapę mocującą do taczki Explorer








Plecak Large zawiera:

Ukryty pełny system szelek plecaka
Wyposażona w jedną centralną komorę z przegródkami na rzepy
Jeden prosty podwójny zamek wokół torby pozwala na dostęp do wszystkiego wewnątrz
Paski umieszczone są na górze, spodzie i panelach bocznych
Wytłaczany spód z EVA
Rączki transportowe z neoprenu
Zapinane na zamek kieszonki z siatki wewnątrz wieczka służą do zagospodarowania nad wodą rzeczy osobistych kluczy, portfela, pozwoleń, telefonu itp.
4 duże, 4 średnie i 4 małe separatory
Materiał zewnętrzny - poliester powlekany PVC 500D X 500D
Podszycie - 100% poliester
Wypełnienie - 70% polietylen, 30% poliuretan
Large – 45l - 59x31x26cm

Multipocket XPR Torba z wieloma kieszeniami

Funkcjonalność i wymiary
Multipocket posiada prócz głownej dużej komory, dodatkowe dwie komory z przodu, dwie boczne oraz jedną na górnej klapie.
Wszystkie te kieszenie zapinane są na zamek
Wymiary:
Szerokość 61cm
Wysokość 31cm
Głębokość 29cm
Wymiary wewnętrznej kieszeni
50x20x27
Transport
Multipocket Carryall posiada ponad to regulowany pasek na ramie oraz "uszy" w celu łatwego przenoszenia w ręku.

Wykonanie
Torba posiada szczelne / wytrzymałe zamki które nie tylko posłużą Ci lata ale również zabezpieczą zawartość Twojej torby przed
insektami

Torba Giant Green Carryall
Funkcjonalność i wymiary
Giant Carryall posiada prócz głownej dużej komory, dodatkową komorę z przodu oraz dwie boczne zapinane na zamek, dodatkowe
siatkowe kieszonki zapewnia szybki dostęp do najpotrzebniejszych akcesoriów

Torba posiada ponad to regulowany pasek na ramie oraz dwa paski do przenoszenia w ręce
Wymiary:
Szerokość 83cm
Wysokość 35cm
Głębokość 35cm
Wymiary kieszeni wewnetrznej
70x30x32
Wykonanie
Torba posiada szczelne / wytrzymałe zamki które nie tylko posłużą Ci lata ale również zabezpieczą zawartość Twojej torby przed
insektami

Torba izolowana Insulated 709L

Funkcjonalność i wymiary
Green Insulated Carryall posiada prócz głownej dużej komory, dodatkową komorę z przodu oraz dwie boczne zapinane na zamek
Torba posiada ponad to regulowany pasek na ramie oraz dw paaski do przenoszenia w ręce
Wymiary:
Szerokość 80cm
Wysokość 32cm
Głębokość 27cm
Wymiary komory wewnętrznej
70x31x26
Izolacja
Wewnętrzna warstwa wykonana ze specjalnej izolacyjnej folii pozwoli ją w bezproblemowo wyczyścić.
Wykonanie
Torba posiada szczelne / wytrzymałe zamki które nie tylko posłużą Ci lata ale również zabezpieczą zawartość Twojej torby przed
insektami

Torba zielona z wieloma kieszeniami

Funkcjonalność i wymiary
Torba prócz głównej kieszeni posiada również 4 boczne kieszenie zapinane na zamek
Torba posiada ponad to regulowany pasek na ramie oraz dwa paski do przenoszenia w ręce
Wymiary:
75x35x37cm

NAMIOT Z NAPISEM INSPEKCJA WETERYNARYJNA
namiot V#( stelaż +dach), rozmiar 3x3 - 1 szt. kolor zielony
Tkanina poliester 230g/mkw stelaż MIX ( kratownica aluminium, nogi stalowe,
wysokość w prześwicie 2m
rzep do powłok
bok 3m ( 4 szt.)
okucie dołem boków co 1 metr
12 szpil przymocowania boków do podłożaobciążnik 15 kg- 4 szt
pokrowiec na stelaż- 1 szt.
torba na akcesoria - 1 szt
szpile mocujące stelaż do podłoża, liny 4m, -4 szt.
nadruk na jednym boku " Inspekcja Weterynaryjna”
okno w boku 70 x 140( do pełnego boku)
drzwi proste na zamek błyskawiczny 2 szt( do pełnego boku)
podłoga PCV 900 g/m2 + szpile- 1 szt
torba transportowa na kółkach

OPRYSKIWACZE RĘCZNE KWAZAR
1L
2L
3L

W ofercie posiadamy także inne produkty.
Zapraszamy do kontaktu:
Mail: weterynaria_bydgoszcz@polnet.pl
Tel. 662 027 070

