
Första hjälpen tavlor/skåp

Låsbart Första Hjälpen-skåp Cederroths 290900
Cederroth Första Hjälpen-skåp är särskilt anpassade för arbetsplatser med utsatt miljö, 
t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer 
omfattande Första Hjälpen-utrustning. Skåpet är i plåt och har två dörrar som delar in 
skåpet i två sektioner. Den yttre sektionen är uppbyggd som en Första Hjälpen-tavla 
med lätt åtkomliga Första Hjälpen-produkter. En plexiglasdörr skyddar produkterna mot 
damm och fukt. Skåpets inre sektion består av ett låsbart utrymme med ett rejält lager av 
påfyllningsprodukter. 

● Produktfördelar: Överskådligt - Robust - Välutrustat 
● Innehåller 1 ask (6x45 st) Plast- plåster art nr 6036. 1 ask (6x40 st) Textil- plåster 

art nr 6444. 1 ask (6x15 st) Finger- toppsplåster art nr 6454. 1 ask (6x21 st) XL 
Textilplåster art nr 6470. 4x40 st Savett Sårtvättare art nr 3227. 3 st skyddspaket 
art nr 2596. 5 st Blodstoppare (art nr 1910), 6 st Små Blodstoppare art nr 1911, 
Sax och Pincett.

● Skåpets mått: B 38 x H 58 x D 17 cm.

Ert pris: 2763sek
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Liten 1:a Hjälpen Vägg Cederroths 191400
Cederroth Första Hjälpen-tavla Mini ser till att alla nödvändliga hjälpmedel alltid finns 
på plats, med tydliga och lättbegripliga instruktioner tryckta direkt på förpackningarna 
och är en mindre tavla med enbart plåster och Blodstoppare. Passar för mindre utrymmen 
eller för att komplettera annan Första Hjälpen-utrustning. 

● Produktfördelar: Överskådlig - Hög beredskap - Lätt att fylla på. 
● Innehåller 1 st plåsterautomat, 1 st blodstoppare 1910 och 3 st blodstoppare 1911.
● Mått: B 25 x H 40 x D 5 cm.

Ert pris: 332 sek
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Första Hjälpen-skåp i plåt Cederroths 2914
Cederroth Första Hjälpen-skåp är särskilt anpassade för arbetsplatser med utsatt miljö, 
t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer 
omfattande Första Hjälpen-utrustning. Första Hjälpen-skåp Mini är ett mindre plåtskåp 
med Cederroth Lilla Första Hjälpen-tavla monterad på dörren. I det låsbara skåpet 
förvaras påfyllningsartiklar. 

● Tavlans innehåll 1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 3 st Cederroth 4-in-1 mini 
Blodstoppare. 1 st Salvequick Plåsterautomat. Skåpet innehåller 1 ask (6x45 st) 
Plastplåster, 1 ask (6x40 st) Textilplåster, 1 st Skyddspaket, 1 st Cederroth 4-in-1 
Blodstoppare, 1 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare samt Sax och Pincett. 

● Skåpets mått: B 26 x H 44 x D 17 cm

Pris på förfrågan
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Första Hjälpen-station Cederroths 490905
Med transparent lucka som skyddar mot damm och fukt. Innehåll: 2 st 4-in-1 
Blodstoppare, 3 st mini Blodstoppare, 1 st Skyddspaket, 2x20 SalvequickSårtvättare, 1 st 
Plåsterautomat, 1 pkt Quick Healing plåster, 1 st Första hjälpen-instruktion och 1 nyckel. 
Extra utrymme för förvaring av kompletterande produkter. 

● Bredd 29 x höjd 56 x djup 12 cm.

Pris: 1193 sek
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Första hjälpen station HORECA Cederroth 
490950
Anpassad efter det behov som finns inom just kök och livsmedelsindustrin. Cederroth 
Burn Gel Spray och kompresser ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid 
brännsår. Cederroth Soft Foam Bandage Blue är ett limfritt, självhäftande plåster som 
sitter kvar även i vatten. Stationen är också utrustad med Salvequick Blue Detectable 
plåster vilket syns och uptäcks av de flesta metalldetektorer. Dammskyddande luckor 
håller produkterna rena och fräscha. 

● Produktfördelar: Hygieniskt rent med dammskyddande lucka - Överskådlig och 
lättbegripligt - Lätt att fylla på. 

● Bredd 29 x höjd 56 x djup 12 cm

Ert pris: 1494 sek
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