
W ofercie apteczki metalowe, z tworzywa sztucznego lub miękkie z tkaniny wodoodpornej. 
Apteczki wiszące, do magazynów, do zakładów pracy, samochodowe, domowe oraz podręczne. 
Wyposażenie wszystkich apteczek jest zgodne z obowiązującymi normami DiN 13157 lub DiN 13164. 

Apteczki metalowe Apteczki z tworzywa Apteczki z tkaniny wodoodpornej 

szErOka gama aPTEczEk 
WRaZ Z WyPoSażENIEm
O SZCZEGÓłOWą OFERTę
PyTAJ DOSTAWCę.

 Apteczka HF087 606021

 ▪  metalowa szafka zamykana na 2 klamry 
 ▪ trzy półki 
 ▪  wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
 ▪ możliwość zawieszenia na ścianie
 ▪  kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
 ▪  wymiary: 415x350x145 mm

16500

 Apteczka HF072B 606011

 ▪  metalowa szafka zamykana na klamrę 
 ▪ funkcjonalny rozkład półek
 ▪  wygodny uchwyt do przenoszenia apteczki
 ▪ możliwość zawieszenia na ścianie
 ▪  kolor biały - na drzwiczkach biały krzyż na zielonym tle
 ▪  wymiary: 290x230x80 mm

9500
HF072B

HF087

Katalog produKtów . 2016/2017  |  ceny netto, bez VatKatalog produKtów . 2016/2017  |  ceny netto, bez Vat62

akcEsOria / APTECZKI

PolGer.eu



 Szafka HF200C-22K 606039

 ▪ metalowa szafka na klucze
 ▪ kolor szary
 ▪ 22 miejsca na klucze
 ▪ zamek na klucz
 ▪ w komplecie 20 zawieszek na klucze
 ▪ wymiary: 200x150x78 mm

8300

 Szafka HF250N-32K 606049

 ▪ metalowa szafka na klucze
 ▪ kolor szary
 ▪ 32 miejsca na klucze
 ▪ zamek na klucz
 ▪ w komplecie 40 zawieszek na klucze
 ▪ wymiary: 250x200x78 mm

9400

 Szafka HF300C-52K 606059

 ▪ metalowa szafka na klucze
 ▪ kolor szary
 ▪ 52 miejsca na klucze
 ▪ zamek na klucz
 ▪ w komplecie 60 zawieszek na klucze
 ▪ wymiary: 300x230x78 mm

9900

 Szafka HF550T-50K 606079 

 ▪  metalowa szafka na klucze
 ▪ drzwiczki z przezroczystą płytką plexi
 ▪  kolor jasnopopielaty
 ▪  50 miejsc na klucze
 ▪  zamek cylindryczny 
 ▪  w komplecie 60 zawieszek do kluczy
 ▪  wymiary: 550x380x80 mm 

24000

  Szafka na klucze ewakuacyjne 
HF150T-3K 606084

 ▪  metalowa szafka do przechowywania  
do 3 kluczy ewakuacyjnych

 ▪  zamykane na klucz drzwiczki z szybką
 ▪ kolor czerwony
 ▪  wymiary: 150x120x80 mm

4500

 Szafka HF300C-100K 606069

 ▪ metalowa szafka na klucze
 ▪ kolor szary
 ▪ 100 miejsc na klucze
 ▪ zamek na klucz
 ▪ w komplecie 100 zawieszek na klucze
 ▪  wymiary: 300x230x78 mm

15500

 zawieszki
 ▪ plastikowe zawieszki do kluczy
 ▪ zabezpieczone przezroczystą folią okienko 

do wpisania numeru pomieszczenia
 ▪ dostępne kolory: czarny, zielony, niebieski, 

żółty, czerwony lub mix kolorów
 ▪ opakowanie 100 sztuk

Cena opakowania 2900

Kolor Kod

czarny 607112

niebieski 607123

czerwony 607134

zielony 607145

żółty 607156

mix kolorów 607160

 Kasetka na pieniądze HF-M300A 
 ▪  metalowa kasetka na pieniądze  

o zaokrąglonych brzegach
 ▪  zamykana na klucz 
 ▪  funkcjonalne przegródki na monety i banknoty 
 ▪  wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki
 ▪  dostępne kolory: czerwony i niebieski
 ▪  wymiary: 300x240x90 mm

7700

Kolor Kod

niebieski 606093

czerwony 606104

   Jedno opakowanie - jeden kolor lub mix.
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