SIWZ
 = 83 szt. unisex

Fartuchy laboratoryjne
•
•
•
Cechy:
•
•
•
•
•
•
•

Rozm. M
Rozm. L
Rozm. XL

- 10 szt.
- 53 szt.
- 20 szt.

Kolor: biały
Rozmiary: M, L, XL: (rozm. M - 10 szt., rozm. L - 53 szt., rozm. XL - 20 szt.)
Materiał: 100% bawełna
Długość: 100-110 cm
Rękawy: długie wykończone mankietami (zapinane na 1 napę)
Rodzaj zapięcia: napy
Kieszenie: naszywane 2 dolne oraz 1 górna po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej

Okulary ochronne laboratoryjne

 = 83 szt. unisex

Cechy:
• Zapewnienie ochrony przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy,
promieniowaniem UV
• Bezbarwne soczewki z poliwęglanu zapewniające szerokie pole widzenia
• Zauszniki: preferowane NIEBIESKIE/dopuszczalne bezbarwne
• Soczewki powinny być pokryte powłoką zapewniającą doskonałą ochronę przed
zarysowaniem i zaparowaniem
• konstrukcja umożliwiająca używanie z innymi artykułami ochrony osobistej.
• Niewielka waga umożliwiająca długotrwałe noszenie
• zgodne z normą BHP: EN-166 1F

Rękawice nitrylowe jednorazowe,
•
•
•

 =44 opak. po 100 szt.

Rozm. S (6-7) 13 szt.
Rozm. M (7-8) 18 szt.
Rozm. L (8-9) 13 szt.

Cechy:
Jednorazowe, bezpudrowe rękawice medyczne nitrylowe przeznaczone do jednorazowego użytku,
oburęczne, niejałowe. Powinny zabezpieczać skórę rąk przed działaniem substancji chemicznych
i bakteriami. Zalecane są teksturowane końcówki palców, które podwyższają jakość pracy oraz
gwarantują pewny chwyt śliskich przedmiotów. Dzięki hypoalergiczności rękawice nitrylowe mogą być
wykorzystane przez osoby z alergią na lateks. Funkcjonalność rękawic nitrylowych opiera się na ich
elastyczności i bezuciskowym charakterze – powinny idealnie dopasować się do dłoni.
• Kolor: KOBALT/chabrowy/ (preferowane) / niebieski/fioletowy (dozwolone).
• rodzaj rękawic: medyczne/diagnostyczne, ochronne, niejałowe
surowiec: nitryl (nitrylowy kauczuk syntetyczny NBR)
środek pudrujący: brak
kolor: Kobalt/chabrowy/niebieski
ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 sztuk
powierzchnia: teksturowana na końcach palców
wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
kształt uniwersalny; pasujące na lewą i prawą dłoń
rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9)

