
Autolékárničky 2019 
s možností potisku na textilní obaly nebo samolepky na plast.

(při odběru nad 3000Kč + DPH doprava zdarma)

AUTOLÉKÁRNIČKA dle aktuální vyhlášky 206/2018 sb.

Autolékárničky firmy Steriwund obsahují všechny nově definované komponenty podle aktuální 
vyhlášky č. 206/2018 sb.
Jsme výhradně tuzemský výrobce pro zdravotnictví a většinu komponentů si tudíž vyrábíme 
sami v našich čistých prostorách. Autolékárničky budou naplněny až po Vaší objednávce a tudíž
máte garantováno min. 48 měsíců pro použití.

Jednotlivé typ autolékárniček pokryjí požadavky na poskytnutí 1. pomoci od automobilů až po 
autobusy.

1. Autolékárnička Typ I (Typ II, Typ III a Motolékárničky na vyžádání)

Autolékárnička typ I je určena pro motorová vozidla s nejméně 4 koly (osobní, nákladní 
automobily), které nejsou (podle technického průkazu) určeny pro hromadnou přepravu 
osob. Expirace min. 48 měsíců u všech verzí. Plastová autolékárnička se dodává v zatavené
folii.

Verze plast A, cena: 115Kč (1-49ks) + 10Kč samolepka, 112Kč (50-99ks) + 
10Kč/samolepka, 110Kč (nad 100ks)  + 8Kč samolepka, 109Kč (nad 200ks) + 6Kč 
samolepka + 21% DPH /lékárnička je dodávaná v zataveném průhledném obalu s vloženým 
letákem o obsahu na zadní straně/.
Za příplatek 5-10Kč/ks dle množství možno nalepit namísto originální samolepky (bez 
příplatku) jinou foliovou samolepku vč. Vašeho loga a dalších údajů, samolepka může být i 
podle Vaší vlastní grafické úpravy nebo grafik upraví dle požadavků.
Možnost i přímého tisku na plast, informujte se o cenu dle množství a počtu barev.



Obsah autolékárničky Typ I

Obvazový materiál Zdravotnické pomůcky

Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8
cm, savost nejméně 800g/m2) - 3 ks

Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm - 
1 ks

Obvaz hotový se 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 
800g/m2) - 3 ks

Rukavice pryžové (latexové)
chirurgické v obalu - 1 pár

Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, 
min. lepivost 7 N/25 mm) - 1 ks

Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorózní úpravě se 
zaoblenými hroty, délka nejméně 14 cm - 1 ks

Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) - 1 
ks



Verze textilní-nylon, v základu pro verzi nylon i kortex k dodání ihned s potiskem od výrobce v 
červené nebo modré, ostatní barvy obalů na vyžádání, výroba vč. potisku trvá cca 3 týdny.
Cena včetně jednobarevného potisku od min. 50ks: 127Kč (1-49ks), 125Kč (50-99ks), 123Kč 
(nad 100ks) 118Kč (nad 200ks) + 21% DPH, pro vyšší množství nad 500 či 1000ks nacením 
individuálně. Lékárnička je dodávaná v zataveném průhledném obalu s vloženým letákem o 
obsahu na zadní straně viz foto Možnost potisku nejen loga firmy na celou plochu od min. 50ks a 
obdržet autolékárničku i jako dárkový předmět. Při potisku dvěma barvami příplatek 3-6Kč/ks 
dle množství.



Verze kortex (pevnější materiál) v nabídce mix barev
Cena včetně jednobarevného potisku: 129Kč (1-49ks), 127Kč (50-99ks), 125Kč (nad 100ks) 
120Kč (nad 200ks) + 21% DPH, pro vyšší množství nad 500 či 1000ks nacením individuálně. 
Lékárnička je dodávaná v zataveném průhledném obalu s vloženým letákem o obsahu na zadní 
straně viz foto Možnost potisku nejen loga firmy na celou plochu od min. 50ks a obdržet 
autolékárničku i jako dárkový předmět. Při potisku dvěma barvami příplatek 3-6Kč/ks dle 
množství.

 



Vzorník barev kortex: bílá, žlutá, oranžová, červená, vínová, modrá světlá, modrá střední,
modrá tmavá, zelená světlá, khaki, zelená lesní, zelená tmavá, olivová, béžová, šedá světlá, šedá

tmavší, černá.

 


