Een Nieuwe stap
in eerste hulp bij
Vandeputte Medical
Professioneel, duurzaam en handig in gebruik

De nieuwe standaard
Wat heeft u nodig?
Bent u op zoek naar een rugtas die u in
iedere situatie kunt gebruiken, die duurzaam is en een kwaliteitsuitstraling heeft?
Dan is de nieuwe lijn rugtassen bij
Vandeputte Medical de tas voor u.
De nieuwe standaard is gezet!

Een tas op maat
De tassen zijn zelf door u samen te stellen
met diverse accessoires. U kunt kiezen uit
een optionele bedrukte vlag met opvoubare
fiber vlaggenstok waarmee u op ieder evenement zichtbaar bent. Een handige binnentas of een regenhoes, die uw kostbarte
inhoud beschermt tegen de elementen.

Unieke eigenschappen
YKK Kwaliteitsritsen
4 bodemrubbers
Ophangoog
Adresvenster
Groot ritsvak op de voorzijde
Stevige handgreep en gepolsterde schouderbanden
Apart opbergvak voor regenhoes
Losse accessoires verkrijgbaar
moduletasje in kleur inbegrepen

Vandeputte Medical
Met meer dan 40 jaar ervaring in de bedrijfs- en ambulance
hulpverlening weten wij wat onze klanten belangrijk vinden. Door te
luisteren en nauw samen te werken met hen hebben wij een compleet assortiment weten samen te stellen dat past bij de behoeften
van iedere branche. Of het nu gaat om een kinderdagverblijf of een
petrochemische industrie, wij hebben de juiste kennis in huis om u
verder te helpen.
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