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Zamykana stacja z 3 butelkami
(0.00/5)
WWW: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labro.com.pl
Opis Galeria zdjęć Kontakt
Opis:
Stacja naścienna z dwoma 500 ml butelkami z płynem do mycia oczu oraz jedna 200ml butelką.
Stacja wyposażona jest w przejrzystą instrukcję postępowania w razie wypadku. Zabezpieczona
przed kurzem, wykonana z ABS.
Przeznaczona do pomieszczeń narażonych na duże ilości pyłów, kurzu i brudu.
Strona producenta: www.broen.com
więcej

Nazwa:

Zamykana stacja z 3 butelkami

Adres:

LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków
tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl
E-mail:

labro@labro.com.pl
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