
Sacci Akut
Saccis nya serie med sjukvårdsväskor är framtagna 
tillsammans med bla. ambulanspersonal för  
dagens moderna ambulanssjukvård.

Sacci Akut bygger på ett modulsystem där du som användare bestäm-
mer hur insidan ska se ut. Väskorna har ett helt nytt ergonomiskt 
bärsystem som gör att de sitter bekvämt och avlastande på ryggen.  
De är gjorda i slitstark Corduraväv.

Finns i olika utföranden
Sjukvårdsväskorna finns i tre olika storlekar; Mini, Medi och Maxi samt 
med olika innerväggar. Finns behov av specialanpassade väggar kan vi 
hjälpa er med det!

Skötselråd
Tvätta i 40 grader och låt dropptorka. Om det kommit blod eller upp-
kastning på väskan så skölj av och torka med bakteriedödande medel 
innan väskan tvättas. Det går bra att väskan är öppen när den tvättas.

Skicka e-post till sacci@sacci.se, 

eller ring oss på 0243-932 50
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TILLVERKAD I SVERIGE

SJUKVÅRDSVÄSKOR

Från Torsång till världen. Med våra rötter mellan skogarna och den vindlande älven 
i Torsång har familjeföretaget levererat ryggsäckar och bärutrustning för extrema 
förhållanden i över hundra år. Då som nu är det hantverksskickligheten, nytänkandet 
och kvaliteten på våra produkter som gör oss omtalade.



Specifikationer

VIKT

MÅTT (BxHxD) 

FÄRG

ART NR

500 g 

330x400x245 mm

Svart neongrön

120640

1100 g

390x470x300 mm

Svart neongrön

120620

2500 g

390x530x320 mm

Svart neongrön

120470
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AKUTVÄSKA MINI AKUTVÄSKA MEDI AKUTVÄSKA MAXI

Från Torsång till världen. Med våra rötter mellan skogarna och den vindlande älven 
i Torsång har familjeföretaget levererat ryggsäckar och bärutrustning för extrema 
förhållanden i över hundra år. Då som nu är det hantverksskickligheten, nytänkandet 
och kvaliteten på våra produkter som gör oss omtalade.


