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W tym numerze polecamy: artykuły BHP
potrzebne do bezpiecznego przeprowadzania
dzieci przez jezdnię.

CZAS ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Proponujemy Państwu promocję dla osób,
które pomagają dzieciom bezpiecznie dotrzeć do szkoły.

1. PŁASZCZ

FLUORESCENCYJNY "AGATKA"

-

wysokiej

jakości

płaszcz

dla

osoby

przeprowadzającej dzieci przez przejście dla pieszych – wykonany zgodnie z Rozporządzeniem
MSWiA z dnia 18 lipca 2008 roku.

OPIS:

Płaszcz wykonany z certyfikowanej dzianiny dziurkowanej, pasy
pryzmatyczne najwyższej jakości firmy 3M, regulacja na bokach dzięki
wszytym rzepom. Całość obszyta lamówką odblaskową, co w znacznym
stopniu podnosi widoczność osoby ubranej w płaszcz.

CENA: 189,00 zł netto
Zobacz ten produkt w naszym sklepie – kliknij
2. ZNAK "STOP" - używany w komplecie z płaszczem „Agatka” do zatrzymywania pojazdów przed
przejściem dla pieszych.

OPIS: Znak wykonany z materiałów najwyższej jakości przeznaczonych do
produkcji znaków drogowych – folia żółta fluorescencyjna III generacji
produkcji 3M, trwałość min. 5 lat. Materiały użyte do produkcji znaku są
zgodne z Normą PN EN 471 w zakresie odblaskowości i barwy materiałów.
Znak składa się z lica oraz trzonka.

WYMIARY ZNAKU 500 x 500 mm zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z
dn. 18.07.2008 w sprawie kierowania ruchem drogowym. Znaki o mniejszych
rozmiarach nie spełniają wymagań w/w Rozporządzenia.

CENA: 279,00 zł netto
Zobacz ten produkt w naszym sklepie – kliknij
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OPIS:

Czapeczka wykonana z trwałego materiału, posiada uniwersalny
rozmiar (standardowa regulacja „rzep”). Dostępna w 2 kolorach: żółty
fluorescencyjny i pomarańczowy fluorescencyjny. Obszyta odblaskową
lamówką, dodatkowo zwiększającą widoczność osoby przeprowadzającej
dzieci.

CENA: 15,50 zł netto
Zobacz ten produkt w naszym sklepie – kliknij

!W ZESTAWIE TANIEJ!
4. ZESTAW DO PRZEPROWADZANIA DZIECI PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
W skład pakietu wchodzą:
1.
2.
3.

PŁASZCZ FLUORESCENCYJNY "AGATKA"
ZNAK "STOP"
CZAPECZKA ODBLASKOWA

OPIS:

Wysoka jakość, produkty wykonane zgodnie z Rozporządzeniem
MSWiA z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym.

CENA: 435,15 zł netto
Zobacz ten produkt w naszym sklepie – kliknij
W naszej ofercie znajduje się także bogaty wybór
KAMIZELEK OSTRZEGAWCZYCH I ODBLASKOWYCH.

Zobacz pełną ofertę w naszym sklepie – kliknij
Przy większych zamówieniach

CENY USTALAMY INDYWIDUALNIE!

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT!
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PZM WIMET TO CERTYFIKOWANY PRODUCENT I DOSTAWCA.

NASZYM MOTTEM JEST ZADOWOLENIE KLIENTA!

