€ 0,37*
€ 0,83*

WI 0064
PL 0182

€ 0,23*
€ 0,79*
€ 0,99*

KO 0505
N6 9011
VA 0462
VA 0463

Wondsnelverband gerold 10 x 12 cm

1 stuks
€ 0,51*

€ 0,45*

Aantal

De vermelde prijzen zijn per stuk. Prijzen met een sterretje* hebben 6% BTW. Prijzen geldig tot 31-07-2014.
Onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.

Het aantal stuks vermeld in de linker kolom is het minimale aantal dat in de verbandkoffer behoort te zitten.
U besteld het aantal stuks dat nodig is.

3 stuks

Wonddoek 40 x 60 cm
Wonddoek 60 x 80 cm
Wondsnelverband gerold 8 x 10 cm

2 stuks
1 stuks

N6 9010

Steriele produkten*
Gaaskompres 10x10 cm

6 stuks

€ 0,29
€ 1,57

HD 0965
050021

Vinyl disposable handschoenen
Reddings/isolatiedeken 210 x 160 cm

2 paar
1 stuks

€ 0,72*
€ 1,31

PL 0302
025012

Wondpleister textiel 100 x 6 cm

EHBO/Verbandschaar 14 cm (model Lister)

Spoel kleefpleister 2,5 cm x 5 m.

€ 0,40*
€ 0,31*

HD 0605
WI 0062

Driekante doek non woven (mitella)
Elastisch hydrofiel windsel 6 cm
Elastisch hydrofiel windsel 8 cm

per eenh.

Art.nr.

Omschrijving

1 stuks
1 stuks

2 stuks
2 stuks
3 stuks
1 stuks

Minimum aantal

Inhoud autoverbandtrommel DIN-13164

Controlelijst

Plaats:
Fax:

Uw ordernr.:

Klantnr.:

Handtekening

Datum

E-mail:

Telefoon:

Postcode:

Afleveradres:

Functie/Afdeling:

T.a.v.:

Bedrijfsnaam:

Plaats:

(Indien bekend)

Fax:

Bestel/afleveradres (Géén postbus adres)

E-mail:

Telefoon:

Postcode:

Factuuradres:

Functie/Afdeling:

T.a.v.:

Bedrijfsnaam:

M/V

M/V

E-mail info@safe-products.nl
internet www.safe-products.nl

Factuuradres (Indien afwijkend van afleveradres)

Tel. +31 (0)24 3785916
Fax +31 (0)84 8846404

Alle prijzen in euro’s en exclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Orders vanaf € 125,- bezorgen wij
gratis franco aan huis. Tot € 125,- berekenen we € 5,95 aan order-, administratie- en verzendkosten. Inhoud
en uitvoering van producten kunnen afwijken. Op al onze leveringen zijn onze leverings- en
betalingsvoorwaarden van toepassing welke wij onder nummer 59540605 bij de K.v.K. Centraal Gelderland
gedeponeerd hebben.

Productiedatum
Enkele producten, zoals
windsels, zijn voorzien
van een productiedatum.
Deze productiedatum vind
u achter het symbool van
een fabriekje. Dit is géén
houdbaarheidsdatum.
Deze producten zijn in
principe onbeperkt
houdbaar, mits nog in de
originele verpakking.

* Zie voor houdbaarheid de
afzonderlijke verpakkingen

De houdbaarheidsdatum
vind u op de verpakking
achter het symbool van
het zandlopertje.

Houdbaarheidsdatum
Verschillende (steriele)
producten hebben een
houdbaarheidsdatum.

Bewaren verbanddoos
Verbandoos op een koele
en droge plaats bewaren.

Houd de verbanddoos
bruikbaar door gebruikte
verbandmiddelen z.s.m.
aan te vullen

Controle verbanddoos
Bewaar deze inhoudslijst
in uw verbanddoos voor
eenvoudige controle bij
navulling.

Kerkenbos 10-127A
6546 BJ Nijmegen

BHV

