Quick Safe
Záchranné stanice

QuickStop

QuickClean

QuickCool

Vymývačka
500 ml NaCl
Vymývačka
200 ml pH neutral

Vymývačka
500 ml NaCl

QuickFix

QuickRinse

Stanice první pomoci

STANICE

základní verze

QuickSafe

WWW.OCNISPRCHY.CZ

Stanice první pomoci – centrum záchrany
QuickSafe je flexibilní systém řešení první pomoci, který můžete cíleně přizpůsobit vašim potřebám. Robustní
boxy jsou jen o něco větší než list papíru formátu A3 a mohou být umístěny i v místech, kde je omezený
prostor.

QuickSafe Základní výbava
Stanice první pomoci s vymývačkami pro výplach očí
a náplastmi.
Můžete si také doplnit produkty podle vlastního výběru.

Vysoký standard hygieny – stanice je prachotěsná
a výrobky jsou samostatně balené.
Objednáním dáte najevo, že berete vážně bezpečnostní otázky.
Okamžitý přehled o obsahu přes průhledný odklápěcí kryt.
Rozměry: 430 x 253 x 92 mm

Obsah:





2x 0,5 l vymývačka se stabilním roztokem chloridu sodného
1x 0,2 l neutralizační roztok pufru
5x 20 ml QuickRinse ampule pro výplach očí
1x QuickFix 45 ks textilních elastických náplastí

Typ: BRU 5170
Video: http://tinyurl.com/BangcoQuickSafe

Shop: http://tinyurl.com/Quicksafe-zakl
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Stanice první pomoci

STANICE

kompletní výbava

QuickSafe

WWW.OCNISPRCHY.CZ

Stanice první pomoci – centrum záchrany
QuickSafe je flexibilní systém řešení první pomoci, který můžete cíleně přizpůsobit vašim potřebám. Robustní
boxy jsou jen o něco větší než list papíru formátu A3 a mohou být umístěny i v místech, kde je omezený
prostor.

QuickSafe Komplet
Stanice první pomoci s širokou škálou produktů první pomoci.
Můžete si také doplnit produkty podle vlastního výběru.

Vysoký standard hygieny – stanice je prachotěsná
a výrobky jsou samostatně balené.
Objednáním dáte najevo, že berete vážně bezpečnostní otázky.
Okamžitý přehled o obsahu přes průhledný odklápěcí kryt.
Rozměry: 430 x 253 x 92 mm

Obsah:








18x QuickCool chladivý gel
1x QuickStop sada obvazů na rány
20x QuickClean čisticí ubrousky na rány
2x 0,5 l vymývačka se stabilním roztokem chloridu sodného
1x 0,2 l láhev neutralizačního roztoku pufru
5x 20 ml QuickRinse ampule pro výplach očí
1x QuickFix 45 ks textilních elastických náplastí

Typ: BRU 5174
Video: http://tinyurl.com/BangcoQuickSafe

Shop: http://tinyurl.com/Quicksafe-komp
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Stanice první pomoci

STANICE

pro chemický průmysl

QuickSafe
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Stanice první pomoci – centrum záchrany
QuickSafe je flexibilní systém řešení první pomoci, který můžete cíleně přizpůsobit vašim potřebám. Robustní
boxy jsou jen o něco větší než list papíru formátu A3 a mohou být umístěny i v místech, kde je omezený
prostor.

QuickSafe Chemický průmysl
Stanice první pomoci zejména pro firmy, kde je riziko nehod
způsobených kyselinami nebo zásadami. Obsahuje mimo jiné DUO
vymývačku s neutralizačním roztokem pufru, která vypláchne obě oči
současně.
Můžete si také doplnit produkty podle vlastního výběru.

Vysoký standard hygieny – stanice je prachotěsná a výrobky jsou
samostatně balené
Objednáním dáte najevo, že berete vážně bezpečnostní otázky
Okamžitý přehled o obsahu přes průhledný odklápěcí kryt
Rozměry: 430 x 253 x 92 mm

Obsah:






1x 0,5 l DUO vymývačka se stabilním roztokem chloridu sodného
1x 0,5 l DUO láhev neutralizačního roztoku pufru
1x 0,2 l láhev neutralizačního roztoku pufru
5x 20 ml QuickRinse ampule pro výplach očí
1x QuickFix 45 ks textilních elastických náplastí

Typ: BRU 5171
Video: http://tinyurl.com/BangcoQuickSafe

Shop: http://tinyurl.com/Quicksafe-chem
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Stanice první pomoci
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QuickSafe
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Stanice první pomoci – centrum záchrany
QuickSafe je flexibilní systém řešení první pomoci, který můžete cíleně přizpůsobit vašim potřebám. Robustní
boxy jsou jen o něco větší než list papíru formátu A3 a mohou být umístěny i v místech, kde je omezený
prostor.

QuickSafe Potravinářství
Stanice první pomoci speciálně pro potravinářský průmysl, kuchyně a
jídelny. Obsahuje mimo jiné detekovatelné náplasti
a chladivý gel.
Můžete si také doplnit produkty podle vlastního výběru.

Vysoký standard hygieny – stanice je prachotěsná a výrobky jsou
samostatně balené
Objednáním dáte najevo, že berete vážně bezpečnostní otázky
Okamžitý přehled o obsahu přes průhledný odklápěcí kryt
Rozměry: 430 x 253 x 92 mm

Obsah:








18x QuickCool chladivý gel
1x QuickStop sada obvazů na rány
20x QuickClean čisticí ubrousky na rány
2x 0,5 l vymývačka se stabilním roztokem chloridu sodného
1x 0,2 l láhev neutralizačního roztoku pufru
1x QuickFix 45 ks detekovatelných náplastí
1x QuickFix 30 ks dlouhých detekovatelných náplastí

Typ: BRU 5175
Video: http://tinyurl.com/BangcoQuickSafe

Shop: http://tinyurl.com/Quicksafe-potr
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Stanice první pomoci

STANICE

QuickSafe
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Stanice první pomoci – centrum záchrany
QuickSafe je flexibilní systém řešení první pomoci, který můžete cíleně přizpůsobit vašim potřebám. Robustní
boxy jsou jen o něco větší než list papíru formátu A3 a mohou být umístěny i v místech, kde je omezený
prostor.

QuickSafe Prázdná skříňka pro vlastní doplnění
Stanice bez obsahu pro vlastní naplnění podle potřeby. Můžete si
zvolit vlastní produkty - vymývačky pro výplach očí a další pomůcky
první pomoci. Výhody produktu:








První pomoc na jednom místě
Komplexní řešení pro první pomoc, snadná montáž
Flexibilní systém, který se přizpůsobí vašim potřebám
Okamžitý přehled o obsahu přes průhledný odklápěcí kryt
Snadné doplňování stanice první pomoci
Vysoký standard hygieny – stanice je prachotěsná a výrobky
jsou samostatně balené
Objednáním dáte najevo, že berete vážně bezpečnostní otázky

Rozměry: 430 x 253 x 92 mm

Typ: BRU 5173
Video: http://tinyurl.com/BangcoQuickSafe

Shop: http://tinyurl.com/Quicksafe-bez
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