
NOVO! 
Dolgi obliž
za dozirnike QuickFix
Za dozirnike QuickFix so na voljo tudi obliži dolžine 12 x 2!

Zračni dolgi obliži so na voljo v elastični različici in z jeklenimi vlakni. 
Optimalno se prilagajajo spremembam kože.

Vsak dolgi obliž se samodejno odvija med izvlečenjem, enako kot tudi ostale 
različice obližev QuickFix. Nato je dovolj samo ena poteza in obliž se lahko 
z eno roko nalepi na poškodbo!

Dozirnik vsebuje 2 x 30 dolgih, elastičnih obližev 
Dolgi, elastični obliž lahko večkrat ovijete okoli prsta. Elastični in zračni material se prila-
gaja spremembam kože in zagotavlja občutek udobja. Uporaben je za različne vrste
poškodb. Prav tako se lahko uporabi tudi v primeru večje obremenitve.
Pakiranje: 1 enota – Velikost dozirnika: 23 x 13,5 cm

Dozirnik vsebuje 2 x 30 obližev z jeklenimi vlakni  
Dolgi obliž z jeklenimi vlakni se lahko večkrat ovije okoli prsta. Dolgi obliž opazne modre
barve je viden tudi z detektorjem kovin. Se odlično lepi tudi v primeru večje obremenitve,
uporabi pa se lahko tudi v primeru visokih higienskih pričakovanj (na primer: prehrambna
industrija, kuhinje): Elastični in zračni material se prilagaja spremembam kože in zagotavlja
občutek udobja. 
Pakiranje: 1 enota – Velikost dozirnika: 23 x 13,5 cm

Polnilnik za dolge, elastične obliže
Polnilnik vsebuje 30 dolgih, elastičnih obližev. Primeren za polnjenje dozirnika za obliže
QuickFix ali za posamično uporabo.
Pakiranje: 6 x 30 kosov – Velikost obliža: 12 x 2 cm

Polnilnik za dolge obliže z jeklenimi vlakni
Polnilnik vsebuje 30 dolgih obližev z jeklenimi vlakni. Primeren za polnjenje dozirnika za
obliže QuickFix ali za posamično uporabo.
Pakiranje: 6 x 30 kosov – Velikost obliža: 12 x 2 cm
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Samo ga nalepite in
že lahko nadaljujete
z delom!
Tudi dolge obliže lahko nalepite    
s samo eno roko – hitro, 
enostavno, higiensko.

Izvlecite dolgi obliž iz dozirnika in
obliž je že pripravljen za lepljenje!

Na poškodbo ga lahko nalepite s
samo eno roko!

Odlepite zaščito folijo. Previdno ga ovijte okoli prsta!

www.plum.hu/hr

Prednosti dolgega obliža QuickFix:
■ Povečana varnost v primeru daljših brazgotin in poškodb
■ Odličen za uporabo v primeru poškodb prstov, na mestu upogibanja prstov
■ Obliž lahko večkrat ovijete okoli prsta
■ Udoben, zahvaljujoč elastičnem in zračnem materialu
■ Samo nalepite in že lahko nadaljujete z delom
■ Higiena visoke ravni – vsak obliž je pakiran posamično
■ Lahko se ga uporablja/zamenja s katerim koli obližem, ki je proizveden za dozirnike QuickFix

Gospodarnejša rešitev – ni več lepljenja več manjših obližev.


